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Nordiska Mästerskapen 1974

Svenska Combatlandslaget 1974: Ingemar Larsson, Anders 
Ahlström (lagledare), Erik Huss och Staffan Larsson. Det fanns 
faktiskt landslagsdräkter även på den tiden (men de var bara till 
låns under tävlingen och det vara bara jackorna som passade).

Landslaget i Stunt bestod av Ove Andersson, Alf Eskilsson 
och Erik Huss. Här ska Alf strax göra en flygning och får hjälp 
av de båda andra. Göran Rylin och Alfs fru Inga-Lill hejar på!

Hela NM-laget på en och samma bild. Från vänster Sven 
Pontan (F2C), Erik Huss (F2B och F2D), Björn Winkler 
(F2C), Ingemar Larsson (F2D), Ove Andersson (F2B), Alf 
Eskilsson (F2B), Göran Rylin (F2C), Bengt Martinelle (F2A), 
Karl-Erik Enqvist (F2A), Ulf Larsson (F2C), Gösta Bengtsar 
(F2C), Mats Böhlin (F2C), Ove Kjellberg (F2A), Anders Ahl-
ström (Lagledare) och Staffan Larsson (F2D).

Förr, dvs i forntiden, kördes NM varje år och 
arrangemanget roterade mellan Sverige, Finland 
och Danmark. Det vara bara öppet för landslag 
och för att en klass skulle få NM-status krävdes 
deltagare från 3 länder. 1974 hölls tävlingen i 
Nummela i Finland och eftersom det endast kom 
finnar och svenskar (i alla klasser) blev det ”bara” 
en Nordisk Landskamp. Estland (som då till-
hörde Sovjet) var också inbjudna och deltog med 
en pilot i varje klass (fast utom landskampen).

Sverige vann stort (i F2A, F2C och F2D) och tog 
även hem totalpriset, propellern! Denna var full-
komligt omöjlig att transportera då den var för 
stor för en vanlig bil och lyckligtvis beslutade 
man senare om att sluta med den.

Av finska namn som fortfarande är aktiva hittar 
vi Elias Mayer som vann i F2B och Kai Karma 
som blev trea i F2D.

/Ingemar

Erik förbereder inför ett av sina F2D-heat medan Ingemar 
och Staffan avvaktar. Minst tre finska åskådare fanns på 
plats! Notera det underbara ”gräset” på combatheden!

Alf flög med sin egen variant av Ares.

LINA:s Nostalgihörn:
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ligger nere just nu. Ny adress kommer...

It’s a long winter.......

Eller är det inte det? Vi har väl alla idéer och önskemål om vilka modeller vi vill bygga 

inför en kommande säsong. Vissa byggen kanske sträcker sig över flera år men de flesta 

vill man ju realisera över en vinter. Dvs den lååååånga vintern där otaliga mörka kvällar 

bjuder på hur mycket tid som helst för att se de nya skapelserna växa fram.

Men varför blir det aldrig så? Och varför lär man sig aldrig av föregående år? Även om 

man varje år får dessa utopiska tankar om att hinna avsluta 20 projekt kan man tycka 

att flera tiotals år av erfarenhet borde ha fått verkligheten att komma ifatt. Men icke!

Eller är det så att detta är ett sätt för vår hjärna att lura kroppen för att få oss att må 

bättre och höja mysfaktorn? Men i så fall borde vi väl vara så nerbrutna någon gång i 

mars-april att vi inte ens skulle orka ta oss ut till första tävlingen för säsongen……. 

Kanske ett självklart ämne för någon vetenskaplig avhandling? Men tills den har kom-

mit kan vi lika gärna fortsätta drömma om en lång vinter! Vi ses på första tävlingen 

med alla våra nya alster!

/Ingemar

INNEHÅLL I DETTA NUMMER:
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Förutom artikelförfattarna har Stanislav Dudarev, Dan Hune och 
Willy Blom medverkat med foton i detta nummer. Vi tackar!

Omslagsbild: Världscuptävlingen i Polen 2011. Kjell Axtilius har armen ute för att fånga 

den modell Bengt-Olof Samuelsson håller på att landa men ännu inte fått ner på marken. Kjell 

har ju ingen lätt uppgift i att försöka plocka en flygande modell istället för en som rullar efter 

marken. Men denna gången gick det vägen och modellen var strax flygande igen.

Får man enligt regelboken fånga en flygande modell? Nej, nej och åter nej! En landande modell 

måste ha markkontakt innan mekanikern får ta den. Nu var antagligen domarna upptagna 

med att spela Yatzy under heatet så därför slapp det svenska laget en diskvalifikation.....
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EM i Polen - F2A

Vår svenske domare i F2A, Göran Olsson, fick ett eget tält på 
tävlingsplatsen. Alldeles intill speedcirkeln dessutom. Men 
han föredrog att tillbringa nätterna på hotellet (med hustrun).

Man upphör aldrig att bli förvånad! Om man under minst 2 år vetat 
om att man ska ordna ett EM kan man ju tro att man har lite pejl på 
tillvaron, men nej. Efter det strul som omringat de två senaste mäs-
terskapen kan man ju förvänta sig att en kommande arrangör (och 
även CIAM) ser till att inte hamna i samma situation igen. Och vad 
händer? När vi anländer till Czestochowa får vi veta att man inte lyck-
ats med att ordna två stuntcirklar i anslutning till tävlingsplatsen. 
Från början hade antagligen kommunen lovat att asfaltera och göra i 
ordning speedwayarenans parkering men senare backat ur. Och istäl-
let för att tidigt gå ut med detta hade man mörkat saken, Få tror ju att 
arrangören ställdes inför problemet bara någon vecka eller två innan 
EM. Istället hyrde man in ett plastgolv (för två cirklar) och lade ut på 
gräsmattan där combaten skulle gå. Hur man kunde tro att stuntfly-
gare skulle vilja flyga i en gryta. Combaten skulle istället flyttas till ett 
gammalt flygfält ett par mil utanför staden.

Juryn och domarna ansåg att flytten av cirklarna var åt pepparn och att 
det fanns flera fördelar med att ha kvar combaten vid tävlingsplatsen 
och istället flytta stunten till flygfältet. Tyvärr tyckte inte arrangörerna 
detta. Men efter flera möten med pock och lock utan resultat fick till 
slut en del hårda argument flytten ”tillbaka” att bli verklighet.

Nästa sak att förundras över hittar vi i speedcirkeln. Det visade sig 
nämligen att markfästet för pylonen inte satt fast i marken!!!!! Vän av 
ordning kan ju tycka att polackerna måste ha upptäckt detta innan täv-
lingen och åtgärdat det, men icke! Nu fick ett par engelska supporters 
rycka in och fixa det!!!!!!! Sedan höll det hela veckan.

F2A Speed (35 piloter)
Placering, Namn   Nation 1  2  3  4
1 MORRISSEY Ken  GBR  304,3 304,4 305,9 307,4
2 KALMÁR Sándor  HUN  303,8 297,4 0,0  292,3
3 EISNER Paul   GBR  300,3 302,2 301,5 300,1
4 PARRAMON Luis  ESP  0,0  302,1 0,0  300,7
5 SZVACSEK Ferenc  HUN  297,8 300,1 300,4 298,9
6 FEDOTOV Konstantin RUS  0,0  299,3 300,4 295,3
7 OSOVYK Oleksandr  UKR  299,6 0,0  0,0  0,0
8 HALMAN Peter   GBR  272,4 293,5 295,4 297,9
9 CAPO Francis   FRA  293,7 296,6 0,0  291,2
10 AUBE Jean Marc  FRA  295,1 0,0  0,0  296,3
11 ELEKES Imre   HUN  296,0 290,6 0,0  0,0
12 VALO Jari    FIN   294,7 0,0  291,0 0,0
17 GUSTAFSSON Jan  SWE  286,2 0,0  287,5 -
24 SAMUELSSON B-O  SWE  0,0  0,0  279,7 235,3

F2A Speed Junior (5 piloter)
Placering, Namn   Nation 1  2  3  4
1 SHLYAKHOV Denys  UKR  292,3 291,8 294,1 290,1
2 NAGIEV Emil   RUS  286,5 282,6 284,8 285,9
3 AUBE Aurelie   FRA  276,3 282,0 0,0  284,8
4 SOBALA Tomasz  POL  0,0  0,0  268,7 271,5
5 LEKOV Georgi   BUL  238,2 249,3 246,5 234,6

F2A Speed Lagtävling (13 länder)
Placering, Nation   Summa
1 UNITED KINGDOM  907,5
2 HUNGARY    900,2
3 UKRAINE    888,1
9 SWEDEN     567,2
13 FINLAND     294,7

The Champ: Ken Morrisey, GBR.

Europas snabbaste landslag? Storbritannien och Ungern lade 
beslag på de två första platserna i lagtävlingen. Från vänster 
ser vi Peter Halman (297,9), Paul Eisner (302,2), Ken Morrisey 
(307,4), Sandor Kalmar (303,8), Ferenc Szvacsek (300,4) och 
Imre Elekes (296,0). Inte illa, eller hur?
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EM i Polen - F2B

En puderdosa är kanske något varje 
seriös stuntflygare ska önska sig i jul-
klapp. Aivia Bosio från Italien flög med 
en Yatsenko-modell och så junior han 
är lyckades han både med att ta sig till 
fly-off och att bli juniormästare.

F2B Stunt (53 piloter)
Placering, Namn   Nation 1  2 3  4 2 bästa
1 BURGER Igor   SVK 2192,72 1096,85 1109,21 1075,08 2206,06
2 KORNMEIER Richard GER/ECh 2190,29 1098,76 1096,98 1088,53 2195,74
3 VEJMOLA Jiri   CZE 2134,73 1079,06 1086,70 1086,91 2173,61
4 SCHREK Alexander  SVK 2134,72 1068,33 1078,43 1070,01 2148,44
5 YATSENKO Andriy  UKR 2085,96 1058,98 1085,01 1058,53 2143,99
6 YATSENKO Yuriy  UKR 2088,56 1062,98 1056,96 983,50 2119,94
7 YAKOVLEV Evgeny  RUS 2076,39 1047,73 1058,41 1028,81 2106,14
8 MAS Carles    ESP 2040,16 1051,23 1043,85 1014,81 2095,08
9 SOLOMYANIKOV S  UKR 2076,81 1027,15 1066,01 945,86  2093,16
10 VALLIERA Marco  ITA 2051,60 1044,63 1046,38 1036,06  2091,01
11 SALENEK Viktor   RUS 2046,60 1016,26 1051,13 1030,61 2081,74
12 DESSAUCY Luc   BEL 2062,33 1035,71 1036,11 1010,20 2071,82
13 CHAPOULAUD Nicolas FRA 2068,53 1031,21 1018,20 1038,58 2069,79
14 GARFUTDINOV Albert RUS 2078,33 1023,66 1024,73 1017,28 2048,39
15 BOSIO Aivia , Jun  ITA 2043,22 1023,48 1017,56 1005,08 2041,04
16 VANYAGIN Dmitry, Jun RUS 2028,33 1017,41 1015,60 1022,01 2039,42
23 MALILA Lauri   SUI 1002,43 987,23 978,30  959,00 1980,73
30 HUSSO Mikko   FIN 911,20  983,80 929,76  931,83 1915,63
44 KARMA Kai    FIN 929,46  911,56 853,60  830,70 1783,06
46 HUNE Dan    DEN 753,46  881,20 818,33  739,13 1699,53

F2B Stunt Junior (6 piloter)
Placering, Namn   Nation Kval  Final
1 BOSIO Aivia    ITA 2043,22 2041,04
2 VANYAGIN Dmitry  RUS 2028,33 2039,42
3 KONONENKO Pavlo UKR 1917,36 1988,35
4 MEISL Michal   CZE 1888,80
5 MIESIAK Jaroslaw  POL 1880,36
6 PAZVANSKI Damyan BUL 238,06

F2B Stunt Lagtävling (22 länder)
Placering, Nation
1 UKRAINE
2 SLOVAKIA
3 RUSSIA
13 FINLAND
18 DENMARK

Danmarks ende representant i F2B, 
Dan Hune, vid invägningen innan EM.

Här är något för alla stuntflygare (byggare!) att ta efter! Har Ni sett maken till detalj-
rikedom i kabinen? Men var i hela friden är piloten? Kafferast? Toa? Sovstund? Det 
är märkligt att man lägger ner sådant arbete på kabinen utan att ta med en pilot.....

Som om inte detta skulle vara nog så blev det 
strul med serparna också. Innan EM hade 
arrangörerna fått råd om vilken typ som 
borde användas och också bett om hjälp att 
beställa. När leverans skulle ske backade de 
och ville inte ha dem med ursäkt att de själva 
beställt plastserpar från Ukraina. På lagle-
darmötet blev det protester från både domare 
och flera lagledare men polackerna höll fast 
vid sina serpar. Efter omg 1 och ett antal 
problem (bl a dålig kvalite på snöret) skrev 
huvuddelen av lagledarna en protest till FAI-
juryn. Detta tog skruv och resten av tävlingen 
kördes med ”bra” serpar typ skogsband.

Nästa ledsamhet inträffade under första 
omgången i Combat då en av de polska 
tidtagarna fick en hjärtinfarkt/hjärtstille-
stånd. Hade det inte varit för Roland Suru-
gue (fransk TR-flygare och tillika läkare) 
hade mannen knappast överlevt. Nu fick 
man igång honom och redan på finaldagen 
var han lyckligtvis tillbaka på tävlingsplat-
sen. Utskriven från sjukhuset efter ballong-
sprängning och ett par dagars vila.

Hur var det då med tävlandet? Speed utveck-
lade sig till att bli den MEST spännande 
klassen under hela EM. Ken Morrisey satte 
nivån redan i första omgången genom nytt 
världsrekord på 304,3 km/h. Sandor Kalmar 
ville inte vara sämre och klämde i med 303,8 
varefter Paul Eisner drog till med 300,3.
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EM i Polen - F2C

F2C Team Racing (30 lag)
Placering, Namn      Nation 1  2   3  S1  S2  Final
1 SURUGUE P/SURUGUE G   FRA  3:10,4 3:12,3 3:05,4 3:05,9 86 v 6:24,1
 ANDREEV S/VOROBYEV O  RUS  3:12,7 3:07,7 3:10,3 3:06,4 3:06,0 6:24,1
3 OUGEN T/SURUGUE R   FRA  3:05,7 3:12,8 34 v 3:13,6 3:04,8 Dq
4 SHABASHOV Y/YUGOV V   RUS  3:11,8 3:06,7 3:17,2 3:07,0 3:40,7
5 BONDARENKO Y/LERNER S  UKR  3:13,9 3:17,2 3:06,6 3:10,0 3:08,2
6 DOZHIDAEV S/DUKOV V   RUS  3:08,8 Dq  3:24,5 3:08,7 3:35,1
7 ALONSO L/IGLESIAS I    ESP  3:15,4 3:10,2 Dq  3:13,2 3:10,8
8 MAKARENKO V/FULITKA V  UKR  3:18,5 3:09,8 97 v 3:18,6 3:18,3
9 BARRAGAN A/BARRAGAN J  ESP  3:12,1 -   Dq  67 v  3:30,3
21 AXTILIUS K/SAMUELSSON B-O SWE  Dq  3:25,2 4:05,4

F2C Team Racing Junior (4 lag)
Placering, Namn      Nation 1  2   3  Final
1 GOROKHOV D/GOROKHOV P RUS  3:23,0 3:46,1 3:27,6 7:22,7
2 MAKARENKO A/SHLYAKHOV D UKR  3:35,5 3:32,8 -  7:43,0
3 MENYHART F/JUHASZ T   HUN  4:25,6 4:16,7 4:23,9 3 v
4 ZAJAC J/CHYROWICZ T   POL  4:52,9 5:21,6 4:20,2

F2C Team Racing Lagtävling (13 länder)
Placering, Nation 
1 RUSSIA
2 FRANCE
3 UKRAINE
10 SWEDEN

I juniorfinalen fick det ungerska laget bara 3 varv som resultat 
efter en lite strulig start och modell som kom in. Det ryska 
laget var vassast och kunde ta en hyfsat komfortabel seger 
genom att vara 21 sekunder före det ukrainska laget i mål.

Startögonblick i T/R-finalen. Alla tre lagen kom iväg samtidigt, 
mao så startade alla mekanikerna sin motor på första slaget!

Semifinalheat med Spanien, 
Ryssland och Frankrike.

Final i T/R. Ryska laget på 
väg in för omtankning.

Semifinalheat med 
Frankrike, Ukraina 
och Ryssland.

Då tänkte nog alla att pallplatserna var klara men det kom bra farter i 
följande omgångar. I andra omgången ökade Ken och det nya rekor-
det löd på 304,4. Paul ökade till 302,2, Luis Parramon till 302,1 och 
Ferenc Szvacsek till 300,1. Hur många medlemmar skulle 300-klub-
ben få? Spänningen steg över kokpunkten i tredje omgången då Ken 
ökade rekordet till 305,9. Paul och Ferenc var återigen över 300 och 
klubben fick en ny medlem i Konstantin Fedotov som flög 300,4.

Vad skulle hända i fjärde omgången? Tro det eller ej men Ken ökade 
på rekordet till 307,4. Otroligt!! Vissa ansåg att han flög för högt i sina 
försök men de blev godkända av funktionärerna och då räknas det. 
Paul och Luis flög också över 300 men utan att öka. Så pallplatserna 
togs av de tre som flög över 300 i första omgången. Men som täv-
lingen utvecklade sig hade man aldrig kunnat tro det. 6 piloter över 
300 och ytterligare 5 över 295. Bäste nordbo blev Jari Valo som trots 
goda 294,7 bara kom på 12:e plats. Våra två svenskar hade tagit sig i 
kragen efter den skrala världscupinsatsen och fick nu tider noterade, 
Guffy dessutom för honom goda 287,5 km/h.

Stunt bjöd inte på några större överraskningar då i stort sett de vän-
tade namnen gick till finalflygningarna. Inför sista finalflygningen 
var regerande Europa- och Världsmästaren Richard Kornmeier i led-
ningen och alla förväntade sig nog att han skulle hålla undan. Men 
man ska aldrig säga aldrig. I absolut sista stund blev han passerad av 
Igor Burger från Slovakien. Tror Ni han var glad efteråt?

Team Racing blev ungefär som stunten, dvs lite förutsägbart. Lagen 
från Frankrike, Ryssland, Ukraina och Spanien har förmåga att göra 
tider under 3.12 och gjorde det också. Tittar man i resultatlistan på de 
tider de bästa gjorde slås man av jämnheten. Titta till exempel på det 
ryska laget Andreev/Vorobyev. I de 5 heat de flög har de sviten 3.12 
– 3.07 – 3.10 – 3.06 – 3.06. Bara att imponeras. Upplösningen på TR-
finalen blev något ovanlig då två av finallagen hade samma tid och då 
det inte gick att skilja dem åt blev det en delad seger. När hände detta 
senast? Vårt enda deltagande svenska lag fick inte till det och kom 
långt ner i listan med 3.25 som bästa tid.

Combat var den klass på EM som hade flest deltagare, 59 stycken varav 
9 juniorer. Efter debaclet med serparna i omgång 1 flöt allt på bra med 
många fina heat, Tyvärr åkte både Johan och Håkan ut tidigt, ett öde 
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EM i Polen - F2D

F2D Combat (59 piloter)
Placering, Namn    Nation Vinster/Förluster
1 EREKLINTCEV Pavel  RUS  W L W W W W W W W W
2 POMOGALOV Ivan   RUS  W W W W L W W W W L
3 BELAEV Andrey    ECH  W W W W W W L W L (W)
4 POKORSKIY Oleksandr, Jun UKR  W W W W W W W L L (L)
5 VARFOLOMEJEW Dmitri EST  W W W W W L W L
 TRIFONOV Igor    RUS  W W W W W W L L
7 MATEO Raul, Jun   ESP  W W L W W W L
8 DEMENTIEV Igor   MDA  W W W L W L
 FORSS Jussi    FIN  W L W W W L
 GRIFFIN Jamie, Jun  GBR  W W W W L L
 PLATKAUSKAS Robertas LTU  W W W W L L
 USKIKH Sergiy    UKR  W W W W L L
13 FORBECH Henning   DEN  W W W L L
18 OSTMAN Lukas, Jun  SWE  W L W L
29 FORSS Timo    FIN  W L L
 FRANDSEN Michael  DEN  L W L
 FRANDSEN Monica, Jun DEN  L W L
 HENRIKSSON Kim   FIN  L W L
 OSTMAN Hakan    SWE  W L L
44 BERTELSEN Andre   DEN  L L
 LARSSON Johan   SWE  L L

F2D Combat Junior (9 piloter)
Placering, Namn  nation Vinster/Förluster
1 POKORSKIY Oleksandr  UKR  W W W W W W W L L 
2 MATEO SALA Manuel  ESP  W L L W W W L
3 GRIFFIN Jamie    GBR  W W W W L L
4 MOTTA Giuseppe    ITA  W W L L
 OSTMAN Lukas     SWE  W L W L
 LAGUNOV Alexey    RUS  L W W L
7 FRANDSEN Monica   DEN  L W L
 RASTENYTE Odete   LTU  L W L
9 ZAHARIEV Ivailo    BUL  L L

F2D Combat Lagtävling (20 länder)
Placering, Namn  Poäng
1 RUSSIA    23 - 8
2 UKRAINE    12 - 41
3 SPAIN    11 - 33
8 FINLAND    6 - 66
9 DENMARK    5 - 71
11 SWEDEN    3 - 91

Alexander Pokorskiy från Ukraina har flera juniortitlar och 
topplaceringar i bagaget. På EM blev han fyra samt vann juni-
ortävlingen. Här i sitt segerheat mot Igor Dementiev MDA.

Ryska combatlaget med mekaniker och lagledare. Så här 
bra har de nog aldrig lyckats tidigare! Placeringarna 1, 2, 3 
och 5 talar sitt tydliga språk. Bara deras junior fick en mer 
blygsam placering. Gamle världsmästaren Boris Faizov 
var ansvarig för laguttagningen och efteråt prisades han 
på ryska forum för sitt sätt att sköta det hela. På vårkanten 
samlade han ca 10 kandidater till en veckas träningsläger 
där alla flög flera heat varje dag. Som avslutning hade man 
en tävling där alla fick möta alla och de högst placerade i 
princip kunde kvittera ut en EM-biljett.

Finalen i combat blev, som så många gånger förr, helrysk. 
Dock med två piloter som aldrig varit i denna situation för-
ut. Ivan Pomogalov i blått och Pavel Ereklintsev i gult. 

som drabbade de flesta nordiska piloterna. Förutom Jussi Forss som 
blev delad åtta samt Henning (delad 13:e) och Lucas (delad 18:e).

Sverige var inte ensamt om att ha sin junior som bäste lagmedlem i 
tävlingen. Samma sak blev det för Spanien, Storbritannien, Ukraina 
och Italien. Kanske något som kan mana till eftertanke bland dessa 
länders seniorflygare? Tvärt motsatt var det för Ryssland där junioren 
blev sämste lagmedlem. Men det kan ju inte han lastas för om man 
ser till vilket lag de har (och då räknar jag in Andrey Belyaev som 
ställde upp som försvarande mästare). Genom att ta platserna 1, 2, 3 
och 5 vann de lagtävlingen så klart att det inte ens hjälpt om tvåan och 
trean lagt ihop sina poäng. Faktum är att Pavel Ereklintsev inte alls 
såg ut som en vinnare efter de första två omgångarna. Men han växte 
efterhand. Den andra finalisten, Ivan Pomogalov, höll mer samma 
nivå tävlingen igenom och var nog de flestas favorit. Men när man är 
två om det kan allt hända….

Som sammanfattning kan man nog säga att det blev ett ganska bra 
EM till slut. Det vill säga, efter att allt inledande strul lösts. Strul som 
en lyhörd och ”open-minded” arrangör skulle kunna löst i god tid 
innan tävlingen. Vi får hoppas att CIAM nu, efter 3 mästerskap med 
problem, lärt sig läxan och har bättre koll på kommande arrangörer!

      /Ingemar
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Håkan fick möta Ivailo Zahariev (BUL, 
jun) och vann ganska lätt. Med 2-0 i 
klipp och mer flygtid blev det 646-216.

Nordiska Combatheat på EM
Omgång 1

Andrey Belyaev (ECh) fick revansch 
för förlusten vid EM i Serbien. Med lika 
flygtid (3.53) men 1-3 i baken förlorade 
Johan. Summeringen blev 566-766.

Spanske junioren Raul Mateo hade full 
tid och 2 klipp. Andre fick nöja sig med 
1 klipp och 3.32. Det gav 524-680.

Både Jussi och Lothar Hentschel (GER) hade full tid och då var det Jussis 2-1 i klipp 
som fällde avgörandet. Heatet slutade därmed 680-580.

Lucas lottades mot Antonio Mortinho 
(POR) och trots 3-1 till Antonio vann 
Lucas pga bättre flygtid. 534-404.

Monica hade full tid men inga klipp. 
Alexander Prokofiev (LAT) var en sväng 
på marken men 3 klipp räckte. 480-692.

Serguei Fomin (POR) blev Michaels 
motståndare. 1 minut mer i luften samt 
2-1 gjorde att Serguei vann. 294-592.

Timo tog sig an Marcin Leszezak (POL) 
och med 2-1 i klipp samt full tid blev det 
vinst. Marcin hade inte full tid. 680-440.
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Nordiska Combatheat på EM

Omgång 2

Audrius Rastenis (LTU) blev ödet för 
Andre. Trots var sin markkänning vann 
Audrius med 2-1. 500-590. L-L och ut! 

I tredje försöket vann Andrey över Luc-
as. Båda var nere men Andrey hade 2-0. 
Lucas fick -100 för serpstrul. 144-476.

Nu blev det Håkans tur att möta Raul 
(ESP, jun). 3-2 till Raul men full tid samt 
-40 på Håkan = Spansk vinst. 640-744.

Rafael Unruh (GER) höll på att ställa till 
det för Henning men med mer flygtid 
gick det vägen. 1-1 i klipp och 480-266.

1-1 i klipp blev det mellan Peteris Bro-
kans (LAT) och Kim. Tyvärr var Kim för 
mycket på marken. 280-510.

Ettore Mancini (ITA) hade så dålig flyg-
tid att 1-0 i klipp inte räckte för att vinna 
över Michael. 422-166 blev det till slut.

Vlodymir Maximenko (KAZ) blev Hen-
nings nästa skalp. 2-1 och nästan sam-
ma flygtid. Kazakstan ströks efter EM 
då det inte ligger i Europa. 626-498.

Varken Monica eller Rafael (GER) fick 
några klipp och Rafaels taktik (eller 
frånvaro av...) förvånade många. Nu 
vann Monica på mer flygtid. 430-386.

Jamie Griffin (GBR, jun) var en nöt 
som Johan inte kunde knäcka. 1-1 men 
Jamie hade full tid. 498-580. L-L och ut!



10 3/2011

Nordiska Combatheat på EM
Omgång 3

Trots 1-0 för Mikael mot Grzegorz Popo-
wicz (POL) blev det inte vinst. Flygtiden 
var för dålig. 354-408. Hej då! L-W-L.

0 klipp mellan Håkan och Audrius (LTU). 
Sämre flygtid för Håkan och -100 för 
tappad dämpare. 118-392. Bye! W-L-L.

Kim fick den svåra uppgiften att möta 
Mike Whillance (GBR). Men med 1-1 och 
bättre flygtid vann Kim. 358-208.

Timo hade inte mycket att sätta emot 
Manuel Mateo (ESP). Båda hade full tid 
men det blev 3-1 till Manuel. 580-780.

Det första nordiska mötet i omgång 3 kom mellan Henning och Timo. Båda var på 
marken nästan 1 minut men Henning hade 1-0. 468-386. Så adjö Timo! W-L-L.

Francisco Mons (ESP) och Jussi hade 
var sitt klipp men Francisco hade 24 
sek mer i luften och det gav 332-380.
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Omgång 4

Omgång 5

Nordiska Combatheat på EM

Igor Dementiev (MDA) fick aldrig något 
klipp medan Jussi tog 1. Var sin min på 
marken gjorde att Jussi vann. 438-368.

Full tid och 1 klipp räckte för Sergiy Us-
kikh (UKR). Lucas var bara uppe 1.19 
och hade inga klipp. 158-580. W-L-W-L.

Nästan samma tid men 2-1 till Francisco 
(ESP) gjorde att Henning förlorade. 416-
530. Var sin fly-away hade de också.

Nytt nordiskt möte. Inga klipp men full 
flygtid för Jussi (1.28 för Henning). 480-
176. Good Bye Henning! W-W-W-L-L. 

Vardan Terteryan (FAI (ARM)) tog hea-
tets enda klipp och hade full tid. Monika 
förlorade och var ute. 432-580. L-W-L.

Nordiskt möte igen. 1-1 i klipp men 28 
sek mer flygtid för Lucas gjorde att Kim 
förlorade. 558-502. Hej då Kim. L-W-L.

Med full tid och 2 klipp vann Jussi över 
Ettore (ITA) som bara fick 1 klipp och 
dessutom var nere 31 sek. 680-518.

I omgång 6 tog det slut även för Jussi. Ivan Pomogalov (RUS) vann med 3-1 i klipp 
efter ett mycket fint heat. Båda hade full tid. 580-780. W-L-W-W-W-L blev facit.

Omgång 6
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Det har nästan blivit tradition att mästeskapsarrangören ordnar en världscup-
tävling dagarna innan allvaret drar igång. På gott och ont. Å ena sidan kan man 
trimma in  organisationen och få till ett genrep men å andra sidan kan de bli 
så utmattade att mästerskapet blir lidande. Att till exempel köra en 3-dagars 
combattävling med 90 deltagare är nog ingen lysande ide. För de tävlande finns 
också två sidor av saken. Å ena sidan kan det vara bra att få mer tävlingsvana tätt 
inpå mästerskapet men å andra sidan kanske man inte vill riskera sin utrust-
ning och stå utan den när det gäller.

Polackerna inskränkte sig till att ordna världscuptävlingen i Speed och Team 
Racing och ser man på deltagarantalet är det nog så att många av EM-deltagarna 
väljer att avstå. Av de 20 deltagarna i F2A flög 18 också på EM medan 17 av EM-
deltagarna avstod världscuptävlingen. I F2C deltog 16 av de 21 lagen också på 
EM medan 14 av EM-lagen avstod världscupen.

Sveriges speed-landslag valde att flyga men lyckades inte att få någon tid alls 
noterad. Nu var de inte ensamma om detta öde utan delade det med fyra andra 
piloter. Som om detta skulle göra saken lättare att bära! Flera fick bra tider över 
290 km/h och bortsett från en 160-tid verkade det vara 280 och bättre eller 
ingen tid alls. I 3:e omgången fick ingen någon tid men där spelade vädret in.

Bengt-Olof (i gult) i en av semifinalerna. Motståndare 
är ett brasilianskt och ett franskt lag. Tyvärr verkar 
de andra lagen vara lite startsnabbare än Mor Svea.

Världscup i Polen

F2A Speed
Placering, Namn   Nation 1   2   3    4
1 FEDOTOV Konstantin RUS  299,0  274,7  0,0   299,0 
2 KOSTINE Serguei  RUS  297,0  -   -   297,0 
3 EISNER Paul   GBR  296,8  0,0   -   296,8 
4 HALMAN Peter   GBR  293,5  295,4  -   295,4 
5 SZVACSEK Ferenc  HUN  -   294,8  -   294,8 
6 OSOVIK Alex   UKR  292,8  292,1  -   292,8 
7 SHLAKVOV Denis, Jun UKR  286,1  288,7  -   288,7 
8 ELEKES Imre   HUN  -   287,4  0,0   287,4 
9 AUBE Jean-Marc  FRA  287,0  0,0   0,0   287,0 
10 BYELYKOV Valery  UKR  284,5  285,8  0,0   285,8 
11 CAPO Francis   FRA  0,0   285,1  0,0   285,1 
12 AUBE Aurélie, Jun  FRA  274,9  280,9  -   280,9 
13 PRAUS Pawel   POL  -   160,6  -   160,6 
15 GUSTAFSSON Jan  SWE  0,0   -   0,0   0,0
 HOLECZEK Robert  POL  -   0,0   0,0   0,0
 KALMAR Sandor  HUN  -   0,0   -   0,0
 METKEMEJEIR Rob NED  -   -   0,0   0,0
 SAMUELSSON B-O  SWE  0,0   0,0   0,0   0,0
 ZIPZER Piotr   POL  -   0,0   0,0   0,0

F2C Team Racing
Placering, Namn           Nation 1   2   3   Semi1 Semi2 Final
1 SURUGUE Pascal / SURUGUE Georges    FRA  3:05,9  3:14,9  -   3:15,7  3:09,7  6:40,8
2 MAKARENKO Volodymyr / FULITKA Volodymyr UKR  3:13,6  3:10,8  -   0   3:15,2  6:60,0
3 OUGEN Thierry / SURUGUE Roland     FRA  3:10,5  3:16,6  -   3:12,5  3:12,6  DQ
4 PERRET Matthieu / PERRET Jean Paul    FRA  3:25,6  69 laps 3:48,9  3:20,7  3:17,2
5 MARY Wellington / MARY Nelson Pedro   BRA  3:22,2  25 laps 33 Laps 3:18,7  3:25,8
6 VERSHADENKO Evgeny / GIRGATAS Algis  LTU  3:34,6  35 laps 3:20,8  3:39,4  3:28,5
7 EIFFLAENDER Chris / BROADHEAD.John  GBR  3:29,7  3:24,1  29 laps 3;37,0  -
8 ORVOS Ferenc / SCHOT Frits      NED  3:22,2  68 laps -   3:41,0  3;39,9
9 MAKARENKO Anton / SHLAKVOV Denis, Jun UKR  3:46,2  3:34,3  DQ  -   3:40,2
10 BARKER Chris / CUTHBERT John    GBR  4:05,0  3:42,7  DQ  -   3:50,5 
11 AXTILIUS Kjell / SAMUELSSON Bengt-Olof  SWE  37 laps 3:18,4  3:36,10 4:00,3  DQ
12 DEVENISH Joseph / CAMARGO Fernando.  BRA  35 laps 3:40,9  76 laps
13 SMAGA Krzysztof / BRZEZINSKI Rafal   POL  71 laps 3:42,0  68 laps
14 PIOTROWSKI Krzysztof / DZIKOWSKI Michal POL  4:48,8  3:55,2  3:45,8
15 VARDANYAN Armen / MKHITARYAN Karen  FAI   3:46,2  35 laps DQ 
16	 GOLISZ	Wacław	/	LESIUK	Wojciech	 	 	 	 POL	 	 3:47,3	 	 3:48,3		 38	laps
17 GOLEMBIEWSKI Jacek / MAJEWSKI Michal  POL  4:23,2  3:51,9  3:56,0
18 ANKER Bram / OLIJVE Rob      NED  88 laps 68 laps 3:53,9
19 MENYHART Ferenc / JUHASZ Tibor, Jun   HUN  4:37,1   0 laps  -
20 SIDOROV Anatoly / PEREVOZOV Vlodymir  KAZ  4:50,7  68 laps -
21 FITZGERALD Michael / THOMASON Mark  GBR  68 laps DQ   26 laps

John Broadhead 
(GBR) har gjort 
jobbet och mo-
dellen är på väg 
upp i luften igen.

I ett av kvalheaten flög Kjelle/B-O mot lag från 
Ukraina och Polen. Här är B-O på väg att flyga om.
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Världscup i Polen

De två svenska speedflygarna hade också hjälp av Kjell som, 
trots regn och annat obehagligt, gav allt för att det skulle bli 
godkända tider. Men vad hjälpte det? Blott intet! Bara nollor!

Final i Team Racing. Ett gånger Ukraina och två gånger Frank-
rike. Ougen/Surugue lyckades med konststycket att ta sig till 
final i både världscupen och EM. Och dessutom bli diskade i 
båda finalerna. De kommer nog att minnas Polen med ........ 

Guffy försökte och försökte men inget hjälpte.......

Bengt-Olof släpper iväg Guffys modell.

Bengt-Olof försökte och försökte men inget hjälpte.......

Guffy släpper iväg Bengt-Olofs modell.

I F2C kom vårt svenska landslag till start och efter en miss i första 
kvalheatet fick man till 3.18 i andra omgången. Detta skulle visa sig 
räcka till semifinal då gränsen kom att ligga runt 3.24. Väl i semifinal 
gick det inte så bra och laget slutade på plats 11 med 3.36 som bästa 
tid. För att gå till final krävdes 3.15 och naturligtvis hittar vi två franska 
lag där. De är så jämna och förutsägabara att det nästan är kusligt. Nu 
fick de sällskap av ett lag från Ukraina. Som så många gånger tidigare 
vann bröderna Surugue.

Flera heat uppvisade strul och åtminstone fyra modeller fick allvarliga 
skador (läs skrot). Att sådant sker är en kombination av olika fakto-
rer. Många drabbas av tävlingsdjävulen och backar aldrig vad som än 
händer medan andra har svårt för farterna. Vissa piloter har inte den 
fysiska orken att flyga när det börjar hetta till. Och sist men inte minst 
spelar domarnas agerande in. För att stävja vissa situationer som kan 
uppkomma krävs att domarna inte släpper för mycket då detta utnytt-
jas av vissa tävlande.

Tyvärr var det regn och blåst till och från under världscupdagarna 
men man lyckades ändå avsluta tävlingarna.

/Ingemar
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Så var det dags att göra upp om SM-

medaljerna igen. Nu mer står också 

Ove Andersson Pokalen på spel, Slis 

vandringspris som instiftades förra året.

Redan en vecka innan började jag att snegla 

på SMHI:s väderprognos för SM-helgen. 

Det såg riktigt illa ut till en början med 

vindbyar uppåt 15 m/s men ju mer SM när-

made sig desto bättre verkade vädret att bli. 

När väl tävlingen startade på lördagförmid-

dagen var vindhastigheten beskedliga 2 

m/s och det var ganska svalt, mulet men 

uppehåll. 

Flera av oss kom redan på fredagen för att 

hinna träna lite eller bara för att resan till 

Karlskoga var lång. Tyvärr möttes vi av både 

blåst och regn så det blev inte mycket av 

flygande för den som tänkt sig detta.

Rapport från SM i F2B Stunt
Karlskoga 20-21 aug 2011

I år hade Willy och Stellan fått förstärkning 

i domarteamet av Alf Lindholm från Fin-

land.  Som vanligt gör de ett jättebra jobb. 

Tack! Tyvärr har Stellan deklarerat att detta 

var hans sista tävling som domare, trist!

Stellan lovar dock att han kommer att delta 

som tävlande framöver istället!

Tävlingen var planerad att ha två flygom-

gångar på lördagen och en tredje och sista 

omgång på söndagen. Enligt prognosen såg 

vädret ut att bli sämre på söndagen. Detta 

gjorde att en diskussion startade om att 

flyga alla omgångar direkt. Eftersom semi-

stunt inte var med på programmet fanns 

gott om tid att genomföra tre omgångar och 

så fick det bli!

Vi var sju deltagare i år som mött upp 

till 2011 års upplaga av SM i F2B Stunt. 

Trots att tävlingen skulle klaras av på en 

dag hann vi alla provflyga både en och två 

gånger innan tävlingsstart.

Staffan Ekström fick inleda tävlingen. 

Han hade valt att flyga sin näst senaste 

Impact. Han räknade med att den skulle 

fungera bättre än Impact-Taxin om det 

blev regn. Staffan satte 2 875,5 poäng i 

första omgången och låg med det tvåa. 

En placering som han behöll tävlingen 

igenom. Nästa år kommer Staffan att ha 

sin Shoestring klar. Dessutom har han 

ytterligare en ny kärra på gång!

14 3/2011
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Ove vann SM för 28:e gången! Förutom guldmedaljen fick han också ta 
emot Slis vandringspokal samt diplomet som bär hans namn! 

Jerker Vinnå tävlade med sin RTC ”SV-11”, med klädsel av heminfärgad 
Silkspan. Motor: Stalker .61. Foto: Willy Blom.

Jerker Vinnå hade lottats som andra 

startande. Han är en av de flitigaste inom 

svenskt F2B, både vad gäller bygge och trä-

ning och det syns att hans flygningar blir 

bättre för varje gång man ser honom flyga.

Till SM hade han tre kärror med sig, en 

Legacy, en SV-11 och en Vector. 

Förmodligen bara en tidsfråga innan han 

hittas högre upp i resultatlistorna!

Raimo Barck dök upp med en alldeles 

nybyggd Strega. Ett välbygge utöver det 

vanliga. I nosen satt en RoJett .61 med 

headerdämpare. Endast tre flygningar hade 

han hunnit med  på den innan tävlingen.

Självklart strulade det lite i första 

omgången men sedan gick det bättre.

Lennart Nord växlar som vanligt mellan 

stunt och combat, något som inte märks 

på hans flygning. Tänkte kanske på något 

annat i andra omgången då han missade 

ordningen på manövrarna och därmed en 

hel del poäng. Lennart tog ändå ganska 

ohotad hand om tredjeplatsen.

Ove Andersson flög på en mycket hög nivå 

genom alla flygomgångar. Det hjälpte inte 

att Staffan klämde till med tävlingens hög-

sta poäng i tredje omgången. Oves jämnhet 

avgjorde ändå till hans fördel och han vann 

med 60,5 poängs marginal. Grattis Ove till 

ditt 28 SM-guld! Fantastiskt!

Själv hade jag tränat ganska mycket inför 

SM och kände mig därför mer laddad än 

vanligt. Ett par dagar innan tävlingen 

var jag ute på Karlstad MFK:s fina fält 

och gjorde fem starter och allt fungerade 

perfekt. Nu på SM var motorn som förbytt. 

Helt plötsligt var den hopplöst svår att 

starta. Lyckades med mycket krångel att i 

alla fall genomföra tävlingen. När motorn 

väl gick igång gick den bra – konstigt! Min 

Trivial Pursuit börjar bli till åren nu men 

den fungerar otroligt bra i luften ännu trots 

allt.

Claes Samuelsson var sist ut i första 

omgången. Han råkade ut för ett linbrott 

i samband med provdragningen men fick 

snabbt fram ett par nya linor. Skönt att det 

hände på marken i alla fall. Claes flög sin 

blågula Time Machine med en Stalker .61 

i nosen inhandlad från Kaz Minato. Han 

hade också lite krångel i första omgången Forts!
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P. Namn Klubb SMFF 1:a start 2:a start 3:e start Totalt

1. Ove Andersson Västerås MFK SWE 387 2 958,5    2 972,0    2 928,0    5930,5

2. Staffan Ekström Trelleborg MFK SWE 5639 2 875,5    2 870,0    2 994,5    5870,0

3. Lennart Nord MFK Red Baron SWE 56192 2 749,0    2 221,0    2 686,0    5435,0

4. Niklas Löfroth Karlskoga MFK SWE 23803 2 693,0    2 601,5    2 639,5    5332,5

5. Claes Samuelsson S. Dalarnas RFK SWE 7885 1 891,0    2 129,0    2 108,5    4237,5

6. Raimo Barck Uppsala MK SWE 7517 – 1 790,0    1 624,0    3414,0

7. Jerker Vinnå MFK Red Baron SWE 1223 1 613,5    1 322,5    1 617,0    3230,5

Resultat F2B, SM i Karlskoga 20-21 augusti 2011

Några välkända linflygansikten. Från vänster ”torrflygare” Niklas Löfroth, Staffan Ekström, domare 
Stellan, allt i allo Bengt-Olof, Raimo Barck och Claes Samuelsson. Foto: Willy Blom

Staffans Impact med PA 51 i nosen ståendes på den asfalterade delen av depån.

då han missade landningspoängen men 

sedan gick det riktigt bra och Claes blev till 

sist femma.

Någon timma efter tävlingen samlades vi 

ett gäng för att avhandla SLIS årsmöte.

Bla a beslutades att medlemsavgiften kom-

mer att vara oförändrad under 2012 och att 

vi ska ha samtliga tidningar tillgängliga i 

pdf i en snar framtid!

Vi beslöt också att åter hålla en regel- och 

domarkurs i samband med vårtävlingen. 

Med tanke på den skriande domarbristen 

är det viktigt att vi får så många deltagare 

som möjligt.

På lördagskvällen hölls traditionsenligt en 

bankett och arrangören Karlskoga MFK 

med Stefan och Niklas Karlsson i spetsen 

hade ordnat med i mitt tycke en ovanligt 

god varmrätt. Banketten hölls inomhus 

i Kabinen och det blev mycket trevligare 

än på tidigare års banketter då vi suttit i 

betydligt kyligare partytält och ätit.

Under banketten hölls flera prisutdelningar 

däribland F2B Stunt där Ove fick mottaga  

både pokal och diplom. Tyvärr kunde inga 

SM-medaljer delas ut p g a att de inte hade 

skickats från SMFF:s kansli.

På söndagen var Ove, Staffan, Raimo och 

jag kvar och flög tillsammans och umgicks 

under några timmar innan det var dags för 

hemfärd. Vi hjälptes bl a åt att trimma in 

Raimos nya fina Strega! 

Det blev en trevlig tävling utan missöden 

och med hyggligt många deltagare. 

Vill så här på slutet passa på att tacka alla 

människor runt omkring också som hjälpte 

till att göra hela arrangemanget till en 

gemytlig och trevlig upplevelse. Vi ses igen 

nästa år! π

Niklas Löfroth med hjälp av Staffan Ekström

2011 års domartrio: Stellan Norström, Alf Lindholm och Willy Blom. Tack för en bra insats!

16 3/2011
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SLIS årsmöte år 2011 i samband med SM i Karlskoga.
Från vänster: Alf Lindholm, Raimo Barck, Niklas Löfroth, Staffan 
Ekström, Stellan Norström och Ove Andersson. Saknas på bilden Willy 
Blom och Ingemar Larsson. Foto: Willy Blom

Höger: Raimo startar klockan inför en provflygning av 
nya kärran. Claes assisterar. Förra året hade Raimo 
Barck ’s ARF ”Strega” gått till de sälla jaktmarkerna, 
beroende på dåliga kinesiska roderstänger (med 
gängor). I år var Raimo tillbaka med en ny, välbyggd 
Strega, målad med Randolph färg. Motorn i nosen är 
en RoJett. Foto: Willy Blom

Nedan: Alf Lindholm och Ove Andersson snackar lite 
innan tävlingen dragit igång. 

Claes Samuelsson håller Niklas TP inför start. Av någon anledning ville 
inte motorn starta som den brukade. Här provas Claes glowdriver men 
problemet bestod. Foto: Willy Blom

173/2011
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SM i Karlskoga

Kjell och Stefan räknar varv för att kunna vinka ner piloten i rätt ögonblick.

Kanske en ovanlig situation i combat? Två hela modeller där dessutom sepentin-
erna ser ut att vara kvar. En vanlig syn i dagens combat är annars att man tar hela 
serpen i ett klipp. Dålig träning, höga farter eller taskiga reflexer? Tja, säg det.

Bara tre lag i Team Racing gav inte så 
mycket till hets i kvalheaten. Alla var ju 
mer eller mindre givna att gå till final. 
Dessutom är ju lagen hyfsat likvärdiga 
i vilka tider de kan åstadkomma. Men 
finalen utmynnade i ett antiklimax med 
krasch för det vinnande laget och dis-
kvalifikation för de båda andra. Bildsvit-
en visar hur trevligt det kan vara i en 
final innan det går fullständigt åt pipan.
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SM i Karlskoga

F2D-finalen mellan Håkan Östman och 
Niklas Nilsson blev jämn och Håkans 
segermarginal blev bara 46 poäng.

SM hade i år ett annat upplägg än det vi blivit 
vana vid under de senaste åren. Nytt var att 
bara FAI-klasserna kördes. RM i Semistunt 
och Goodyear Racing kördes istället ihop 
med Vårtävlingarna i Karlskoga (Se Lina 2-
2011). Anledningen var att man ville pröva 
om det blev mindre jäktigt för både tävlande 
och funktionärer.

Hur blev det då? Jo, det fungerade faktiskt 
riktigt bra. Ok, det var mindre linflygare där 
än om de andra klasserna skulle varit med 
men det blev mindre stressigt. Lite kanske 
det också berodde på att det var få deltagare i 
asfaltklasserna.

Stunten skötte sig själv (som vanligt...) och 
kördes klart redan på lördagen. Glädjande 
där var att 7 piloter kom till start. Flera år i 
rad har det bara varit fem stycken.... Mer om 
stunten i Niklas reportage (rapport).

Speed gjorde inte mycket väsen av sig då 
de fem piloterna på sammanlagt 20 starter 
bara lyckades åstadkomma 7 godkända tider, 
dessutom mediokra sådana även om Per var 
över 280 km/h tre gånger. Eftersom han 
skämt bort oss med att normalt ligga över 
290 km/h tillåter vi oss att också kalla detta 
mediokert. Man kan ju hoppas att vintern 
och många långa kvällar hjälper till för att få 
en ändring på detta inför 2012.

Team Racing var ännu mer deltagarfattigt 
med bara tre lag till start. Och de tider som 
presterades var ju inte i närheten av vad 
dessa lag kan göra i sina bästa stunder. Som 
grädde på moset slutade finalen i att inget 
lag kom i mål. Här behövs nog också många 
långa mörka vinterkvällar........

Combat blev största klass på SM med 11 del-
tagare. Hur Karlskoga förberett sig vill vi nog 
inte veta då deras fyra piloter var de enda som 
var utslagna efter de två första omgångarna. 
Bra heat blandades med rena bottennappen, 
dvs precis som det brukar vara på en combat-
tävling. Noterbart är att årets EM-lag tog 3 av 
4 semifinalplatser vilket kanske tyder på att 
det lag vi skickade till EM var det bästa!

/Ingemar

Familjen Nilsson mekar Håkan i Semi.

Två tredjedelar av årets landslag fick 
mötas i den ena semifinalen. Jämnt 
så det förslog men Håkan vann till slut 
med 36 poängs marginal över Johan.

Resten av årets landslag fick möta Nik-
las Nilsson i andra semifinalen. Hyfsat 
jämnt men med 2-1 i klipp och full tid 
vann Niklas över Lucas Östman.

Lucas Östman har just fått luft under vingarna. Mekaniker är Håkan och Johan.

Vad passar väl bättre för en flygande 
Niklas än att ha Lennart samt en annan 
Niklas som mekaniker på marken?

Lennart Nord och Niklas Karlsson mek-
ade åt Johan i Semifinalen mot Håkan.

Markkontakt för Lucas och då blir det 
bråttom. Håkan startar motorn på reser-
ven och Johan springer efter serpen.
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Roligare än så här blev det inte i Speed trots att alla fem piloterna för-
sökte så mycket de kunde. Med facit i hand så kunde de inte så bra.... 
Inga 300-farter! Inte ens 290-farter! Och bara en pilot med 280-farter! 

SM i Karlskoga

F2D Combat
Placering, Namn   Klubb    1    2    3    4    5    6
1. Håkan Östman   Väsby MF    4 V (680)  7 V (580)  14 V (780) 17 V (672) 18 V (582) 20 V (510)
2. Niklas Nilsson   MFK Red Baron  3 V (680)  8 V (580)  14 F (616)  16 V (580) 19 V (640) 20 F (464)
3. Johan Larsson   Vänersborgs MFK 2 V (460)  10 V (580)  12 F (282)  15 V (552) 18 F (546)  V (520)
4. Lucas Östman, Jun  Väsby MF    1 V (402)  6 V (364)  12 V (360) 16 F (342)  19 F (438)  F (410)
5. Lennart Nord    MFK Red Baron  6 F (346)  11 V (612)  13 V (680) 17 F (458)
6. Jörgen Finn    Väsby MF    5 V (270)  11 F (478)  15 F (298)
 Tobias Gustasson  Vänersborgs MFK 1 F (380)  9 V (DQ)  13 F (642)
8. Bengt-Åke Fällgren  Karlskoga MFK  5 F (158)  10 F (500)
 Jonatan Karlsson, Jun Karlskoga MFK  4 F (210)  8 F (322)
 Marie Ohlzon   Karlskoga MFK  3 F (580)  7 F (434)
 Niklas Karlsson   Karlskoga MFK  2 F (76)  9 F (DQ)

F2A Speed
Placering, Namn  Klubb    1 2 3  4
1. Per Stjärnesund  Västerås MFK 284,9 286,4 289,0 -
2. Jan Gustafsson  Västerås MFK 278,9 - - -
3. Bengt-Åke Fällgren Karlskoga MFK - - - 274,4
4. B-O Samuelsson MFK Galax  - 168,0 183,9 -
5. Göran Fällgren  MFK Galax  - - - -

F2C Team Racing
Placering, Namn Klubb   1 2 Final
1. Jan Gustafsson Västerås MFK  3.37,2 3.28,7 160 V
  Per Stjärnesund Västerås MFK 
2. Ingemar Larsson Vänersborgs MFK 3.31,8 DQ DQ
  Stefan Sjöholm Vänersborgs MFK 
3. Kjell Axtilius  MFK Galax  68 V 3.33,4 DQ
  B-O Samuelsson MFK Galax

Lag-SM
Placering, Klubb  F2A F2B F2C F2D  Summa
1. Väsby MF         9+6+4  19
2. MFK Red Baron    5+1   8+5  19
3. Västerås MFK  4+3 7  3     17
4. Vänersborgs MFK     2  7+4  13
5. Karlskoga MFK  2  4    1+1+1+1 10
6. Trelleborgs MFK    6       6
7. S. Dalarnas RFK    3       3
8. MFK Galax   1    1     2
 Uppsala MK     2       2

Sveriges bästa Combat-piloter: Johan, Håkan och Nik-
las. Fast det är fel Niklas på fotot! Niklas Karlsson fick 
rycka in som proxy för Niklas Nilsson som åkt hem.

Sveriges bästa lag i Team Racing: Stefan, Ingemar, 
Guffy, Per, Bengt-Olof och Kjell. Vill Ni veta varför 
Guffy ser så inklämd ut får Ni maila honom och fråga.

Sveriges bästa speedflygare: Bengt-Åke, Per och 
Guffy. I alla fall om man ska gå efter SM-resultat.
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EM-combaten kördes på gräsplanen vid Czestochowas speedway-stadium, samma 
plats som användes för EM-91. Tävlandet skedde i den högra cirkeln och till den 
vänstra blev piloterna dirigerade efter heatens slut. Bara att följa linjen på marken.

Mera från EM i Polen

Förutom de vanliga plaketterna från 
FAI/CIAM hade polackerna ordnat egna 
häftiga trofeer åt pristagarna. 

Banketten hölls i samma tält som an-
vändes för invägningen. Det var en god 
ide då tältet inte blev så syrefattigt som 
vissa andra bankettlokaler kan bli.

Domarhotellet och svenskhotellet låg 
ganska nära varandra och efter några 
dagar hade vi tröttnat på hotellens me-
nyer och väntetider. Genom tips från 
engelsmännen hittade vi ett annat ställe 
inom gångavstånd. Förutom snabb ser-
vice kunde man beställa en planka med 
diverse kött (för 4, 6 eller 8 personer). 
Ser det inte aptitligt ut? Det smakade 
verkligen gott och hade hyfsat pris!

Ser Ni de två imaginära stuntcirklarna? 
Speedwaystadions parkering skulle fått 
en ansiktslyftning med en ny asfaltyta 
stor nog att rymma två cirklar men av 
detta blev blott intet......

På tävlingsplatsen fanns en tränings-
cirkel för T/R. Till vänster-vänster ligger 
tävlingscirklarna, till vänster camp-
ingen och till höger ytan för de imagi-
nära stuntcirklarna. 

Invigningen bestod i inmarsch av de tävlande tillsammans med en orkester. Detta 
på speedwayarenans gräsplan. Notera de av åskådare överfulla läktarna.....

Nästan enhetlig klädsel på den svenska 
truppen. Scouter bar landsskyltarna. 

Danmark och Finland fick plats på 
samma foto. Hade Henning & co kommit 
i tid kunde antalet varit ytterligare 3 st!

Talen hölls från läktaren inför alla dom-
are på hedersplats. Ja, nästan alla. De 
tomma stolarna var för några F2B- och 
F2D-domare som tyckte det var torrare 
under läktartaket. Efteråt blev det ban-
nor från Mrs H. Men blöta var vi inte.
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Stuntbygge i Serbien

Blir Ljubomir flygsugen finns det flera
fina stuntmodeller att välja på hemma i bygglokalen.

Modellen har en spännvidd på 156 cm och 
en vingyta på 42,6 dm2. Den är inte på något 
sätt en fullskala-modell av originalet även 
om man kan tro det när man ser bilderna.

Målningen är gjord med akrylfärg och sedan 
är allt förseglat med två lager klarlack.

Ljubomir Radosavljevic är en 
serbisk stuntflygare boendes 
i Belgrad. Han har skickat Lina 
bilder på sitt senaste bygge, 
en M35 Messerschmitt. Det är 
bara att titta och njuta.

M35 är i original en tysk konst-
flygningsmodell från 30-talet 
och Willi Stoer vann ett flertal 
tyska mästerskap med ska-
pelsen. Söker man på Google 
hittar man mer information i 
ämnet.

Även kabinen bjuder på stor detaljrikedom.
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Stuntbygge i Serbien

För att lättare kunna transporteras är modellen 
isärtagbar. Detta medger också ett smidigt sätt 
att kunna justera stötstänger och roderutslag.

Träpropellern är 3-bladig och har måtten 13 x 
5,5. Brodak står för linorna, 0,018” x 64 ft (20 m). 
Tanken är på 120 cm3.

Modellen är kontruerad av Claus Maikis från Tyskland.Som de flesta vet är han en fena på att få till snygga modeller. Den enda 
ändring Ljubomir gjort är att göra vingprofilen tjockare för att bättre passa dagens motorer. Modellen är helt byggd i trä, dvs 
med spryglar och spant och flygvikten är ca 1800 gram. Mer modelldata finns på http://www.clacro.de/Seite_m35.htm.

I nosen sitter en Stalker 61 SE (9,95 cm3) som med 
en förgasare på 7,8 mm förväntas ge ett varvtal på 
7900 rpm och en varvtid på 5,4 sekunder.

Bränsleblandningen består av 10% Ricinolja, 10% 
syntetisk Motul-olja, 5% Nitrometan och resten 
Metanol. Glödstiftet är Enya Nr 4.
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Så var det då dags för fyra nordiska länder att 
göra upp om lilla Stunt-”NM” igen, dvs stor-
tävlingen under det år det inte är något NM. 
Förra gången möttes kämparna i Vänersborg 
och denna gång samlades man i Kungsbacka 
en något mulen septemberlördag.

Staffan höll (som vanligt?) undan för övriga 
och vann men där bakom var det mer drama-
tiskt. Tippade medaljören Aage Wiberg från 
Danmark hade problem med motorgång och 
flygningarna uppvisade inte alls den klass 
vi blivit vana att se Aage visa med sin finsk-
talande modell. Istället blev nu Dan Hune 
bäste dansk.

Kai Karma hade egentligen tredjeplatsen som 
i en liten ask men vad gör man när modellen 
går över tiden i en av flygningarna. Jo, man 
tappar minst 12 poäng vilket gjorde att Ove 
kunde passera i resultlistan. Retligt, men så 
är det i ett tight startfält.

Harry Kolberg har bevisligen tränat mycket 
och hade denna gång både Dan, Lennart och 
Aage efter sig i listan. Vilket visar att andra-
platsen från Vårtävlingen i Karlskoga inte var 
någon slump.

I Semistunt var det bara Karlskoga och 
Kungsbacka som kom till start och för tillfäl-
let hade den södra K-klubben inte mycket att 
sätta emot den norra K-klubben. MEN det 
tränas mycket i söder så snart får alla Semi-
stuntare se upp för Alfs adepter.

/Ingemar

Västkustträffen i Kungsbacka

Claes Samuelssons modell hade en 
strikt målning i de svenska färgerna.

....medan Clamer Meltzers modell gick i 
de norska färgerna så ukrainsk den är.

Dan Hune hade modifierat sin gamla 
modell och tyckte sig fått bättre flyg-
egenskaper. Blev också bäste dansk...

Raimo Barck kom med sin Strega som 
av någon anledning är målad i de norska 
färgerna, kanske helt utan baktanke....

Niklas Löfroth tillhörde de yngsta (Jo, faktiskt!) i startfältet och kunde visa upp akrobatisk vighet i sina flygningar
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Västkustträffen - Lilla ”NM”

Resultat Västkustträffen 10/9 2011 

F2B Stunt:
Placering, Namn  Klubb    1 2 3 2 bästa
1. Staffan Ekström  Trelleborgs MFK 2030 2127 2118 4245 p 
2. Clamer Meltzer  Trondheim MFK 1879 2043 2067 4110 p
3. Ove Andersson  Västerås MFK 2020 2063 2012 4083 p
4. Kai Karma    SIL     1991 1932 2080 4071 p
5. Harry Kolberg   Skedsmo MFK 1880 1932 1936 3868 p
6. Dan Hune    Kjoven    1823 1897 1927 3824 p
7. Lennart Nord   MFK Red Baron 1863 1875 1883 3758 p
8. Aage Wiberg   Herning   1733 1858 1898 3756 p
9. Niklas Löfroth   Karlskoga MFK 1734 1816 1911 3727 p
10. Norvald Olsvold  Skedsmo MFK 1769 1650 - 3419 p
11. Claes Samuelsson S Dalarnas MFK 1410 1570 1672 3242 p
12. Raimo Barck   Uppsala MFK  1477 1543 1678 3221 p
13. Ingemar Karlsson Vänersborgs MFK 1353 999 1113 2466 p

Semistunt:
Placering, Namn  Klubb    1 2 3 2 bästa
1. Björn Ohlzon   Karlskoga MFK 878 885 992 1877 p
2. Rudolf Ross   Karlskoga MFK 882 821 890 1772 p
3. Marie Ohlzon   Karlskoga MFK 750 855 901 1756 p
4. Ingvar L Nilsson  Kungsbacka MFK 482 685 895 1580 p
5. Mikael Palm   Kungsbacka MFK 596 461 40 1057 p
6. Thomas Jonsson  Kungsbacka MFK 225 309 245 554 p

Huvuddelen av F2B-deltagarna samlade efter tävlingen. Har Ni märkt att det genom 
att studera graden av leenden inte går att se vilka som kom på pallen....

Thomas Jonsson, Kungsbacka.

Ingvar L Nilsson, Kungsbacka.

Mikael Palm, Kungsbacka.

Inför tävlingen var Ingemar Karlsson 
tvungen att välja en modell ur det väl-
fyllda lagret.... Valet blev Cardinal.

Ove Anderssons modell har några år på 
nacken men hänger fortfarande med. Ett 
rykte säger att något nytt är på gång......
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Ruska Classic i Finland

Topias Tammi med sin Akromaster.

Sista tävlingen för året hölls en regnig dag den 29 september i 
Kuopio. Trots detta dök det upp 7 deltagare i Classic och 1 i X-
stunt.

I andra omgången inträffade det en liten olycka då Tuomas Juuti-
nens gamla och väl använda Nakke beslutade sig för att gå till de 
sälla jaktmarkerna. Kroppen brast framför vingen under flygning. 
Totalkrasch! Han har dock en gammal Thunderbird som är under 
renovering så att det kommer att finnas något att flyga med då 
nästa säsong startar..

Domare var Jussi Husso och Juuso Huhturi.

/Alf Lindholm

Resultat Ruska Classic
Placering, Namn 1 2  3 Modell

Classic:
 1. Mikko Husso 2157 2299 4456 Nakke
2. Juhani Karhunen 2149 2244 4393 Nobler  Arf
3. Affe Lindholm 1717 1735 3452 Thunderbird
4. Pertti Heiskanen 1616 1801 3417 Oriental (El)
5. Matti Husso 1131 1452 2583 Ässä
6. Tuomas Juutinen 1904 -  1904 Nakke
7. Heikki Kangasniemi 1048 507 1555 Stiletto

X- stunt:
1. Topias Tammi 84 94 178 Akromaster

Heikki Kangasniemi med sin Stiletto.

Stunt i Jämijärvi
Årets första tävling hölls i Jämijärvi den 11 juni. Deltagarantalet var tyvärr 
ganska lågt då endast 4 tappra kom. Vädret var soligt med svag vind.

Domare var Mikko Suokas och Antti Mäki.

Resultat
Classic:
1. Tuomas Juutinen 385 404 413 817 Nakke
2. Mikko Husso 98 388 401 789 Nakke
3. Jukka Juslin 335 321 382 719 Nobler
4. Heikki Kangasniemi 64 -  - 64 Stiletto

Stunt i Kuopio
Årets andra Classic-tävling gick av stapeln 2 juli i 
Kuopio. Vädret var ”olidligt” varmt och sololjan var 
nödvändig. På plats var 4 piloter i Classic och 2 pilo-
ter i X-stunt.

Heikki Kangasniemi avbröt efter första flygningen 
med fel på styrmekanismen. Heikki hade också med 
sig en gammal F2C-modell och några gamla dieslar. 
Efter tävlingen flög Matti Husso ett par starter med 
sin Freebird med Paw 40.

Domare var Juuso Husso och Jussi Huhturi.

Resultat
Classic:
1. Mikko Husso  568 Nakke
2. Alf Lindholm  486 Thunderbird
3. Matti Husso  466 Ässä
4. Heikki Kangasniemi 56 Stiletto

X-stunt:
1. Mikko Hujanen  151 Banshee
2. Topias Tammi  31 Zero

2 juli var en mycket varm dag i Kuopio!
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LINA:s Nostalgihörn:

Third International Combat, Spaarndam, Holland, 10-11 augusti 1974
Jag kommer inte riktigt ihåg hur det började..... Dvs vårt internationella tävlande. Under 60-taler 
hade många svenska linflygare varit ute i Europa och sett sig om men det svalnade i början av 70-
talet. På något sätt fick vi kontakt med våra danska vänner under våren 1974 vilket slutade med att vi 
blev inbjudna till Limfjordstävlingen. Det blev en ganska stor svensk ”västkust”-kontingent som åkte 
(mer om detta i en senare Lina) och på så sätt började den svenska traditionen att tillbringa pingst-
helgen i Aalborg. I Aalborg knöt Erik Huss och jag kontakt med de danska combatflygarna Jörn Ras-
mussen och John Mau. De skulle senare under sommaren åka till Holland på en stor combattävling 
och undrade om vi ville åka med. Och vi behövde inte många sekunders betänketid!

Så i augusti tog vi oss ner till Fredericia och tillbringade en natt hos John Mau (egentligen i hans för-
äldrars bageri) innan den buss som danskarna tillsammans hyrt kom förbi Fredericia och hämtade 
oss. Bussen hade startat i Aalborg och på vägen mot tyska gränsen hämtade den upp många danskar 
så att vi till slut var ca 30 personer. Bara resan var en upplevelse i sig.

Sent fredag kväll kom vi fram så det var bara att slå upp tälten och sova. Lördag morgon vaknade vi 
till motorljud från säkert 20 cirklar med tränande piloter. Eftersom det var platsbrist fick man bara 
en halv cirkel att träna i!! Tävlingen hade närmare 110 startande varav de flesta kom från England. 
Vi hade aldrig sett maken till något liknande och kände oss som rena amatörerna jämfört med vissa 
av de piloter man såg i aktion. Det tävlades i två cirklar och på ett lastbilsflak mellan dessa satt Rob 
Metkemeyers fru Catherine och ropade ut vilka som skulle flyga. Och var man inte där i tid förlorade 
man heatet. Vilket tysken Frank Kuckelkorn fick erfara när han skulle flyga mot Erik...

Hur gick det då för oss? Jo, jag vann ett heat och Erik två. De sexton första i resultatlistan var brit-
ter...... Mer om tävlingen i en kommande Lina.

/Ingemar

Combat i Holland 1974

Vernon Hunt var som mest aktiv 
i flygcirkeln under 70-talet och 
naturligtvis var han i Holland 1974. 
Denna gång blev det en 5:e plats.

Det blåste och regnade så mycket 
att all ledig tid gick åt för att staga 
upp den svenska flaggan........

Känner Ni igen mekanikern till höger? Jo, det är Rob Metke-
meyer som på 70-talet även flög combat. Nu för tiden har han 
ju begränsat sig till Speed, Stunt och Team Racing. Bortsett 
från inhoppet som combat-mekaniker på årets EM!Erik och Ingemar förbereder inför ett heat.

Så nära ett danskt combatlandslag man kan komma 1974! Känner Ni igen gossen 
med pipan längst till höger? Nu för tiden visar han sig inte med pipa (i alla fall 
inte offentligt!). Fr v Kurt Pedersen, Per Sauerberg och Niels Lyhne-Hansen.
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Vad händer hos Alf i Finland?
Hobbyrummet 2 december 2011. Trumf Special och Stunt Queen väntar på 
färg. Trumfen blir i 3 olika röda nyanser med en svart dekor på vingen och 
ganska lika som då den var ny 1996. Motor blir en Merco 35 av nya sorten då 
jag inte har fått tag i en gammal från 60-talet.

Stunt Queen är ett plan som vann Gold Trophy i England. 1950 tror jag det 
var, då utrustad med en Yolan 29 och det andra alltertivet är Frog 500 som 
mitt plan flyger med.

Annars har jag tänkt börja bygga en Smoothie med rättvänd motor, alltså ori-
ginalet. Problemet är bara att jag inte vet vilken motor som Palmer använde.
Det är alltid roligare att bygga och kunna använda ”rätt” motor. Jag har också 
en gammal Magnum som skall byggas om för Irvine 40 RLS och pipa. Planet, 
som jag fick av Tuomas Juutinen i Kuopio, har hyst en ST 51. Det är möjligt att 
Pentti Pätiälä har byggt det cirka 1995.

/Alf Lindholm

Trumf Special under renovering.

Trumf Special och Stunt Queen väntar på färg. Hobbyrummet ur en annan vinkel.

Stunt Queen under renovering. Det är en kärra från 1950 med spännvidd på cirka 1 meter. Originalet var utrustad med en Yolan 
29 eller en Frog 500. Det är en gammal byggsats från Keil Kraft som jag köpte av Lasse Aaltio för några år sedan. Vingen har 
pilform. På Linflygets Dag berättade jag för Leif Sundvall om planet och sa att jag sökte en Frog 500. Som av en händelse sa 
han att han hade en sådan som var obetydligt begagnad och som han var villig att sälja. Det blev affär.! Tack Leif!


