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Deltagarna i "Västkustträffen" i Kungsbacka.

Foto:

Palm.
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16 APRIL 19/8.
f'Västkustträffent'
Stunttävlingen
i Kungsbacka den 16 April blev en succe,bå-

VASTKUSTTRAFFEN, KUNGSBACKA DEN

de för de deltagande och för arrangören:Kungsbacka IfFK.
Vädret var det bästa tänkbara: solsken och svag till måttlig vind hela dagen
Deltagarantalet: 18 man ( storstunt: 7 st, semistunt: 11 st ) gör at.t man
börjar ana en nyrenessans inom svensk stunt igen.
Tävlingen började kl:09 och kördes i två ongångar i semistunr samr en finalomgång för de fem bästa. storstunten i tre oorgång"t som vanligt.
Tack vare det förnämliga arrangemanget med "ready-box"-systemet, f1öt tävlin
en hela tiden utan avbrott, så när sorn på en kort fikapaus för domarna:
RAYMOND LAKE och CLAXS-OLOF CALL. Förplägnadsavdelningen skötTEs ffi
den
äran av KMFK:s DAN NYBY, son på eget
rm korv och 1äsk.
RESIILTAT STIJNT INT.

1 Ove Andersson, 322L p.
VäsIeråS MFK

Mode11: Egen Nobler-modofiering 1440 g.
Motor: FOX 35 Stunt. Prop: 10 x 6 B.evUpEW

2 ALt Eskilsson

Modell: Nobless 4. 1350 g. Tanki 4 oz,
Motor: 0S 35. Prop: 10 x 6 TopFlite.
Linor: 18,5 m. Bränsle: 75/20/5.

Linor: ca 19 ru. Bränsle: 7A/25/5
övrigt: Lugn, säker flygning som vanligt.

2888 p.

Kungsbacka I'fFK

3 Eric

Skara

konstruktion. 1300 g.
Motor: FOX 35. Prop: 10 x 6 ZLnger,
Linor: ca 18 m. Bränsle: 80/20.

2834 p,

Huss

Mode1l: Egen

MFK

Lars Helmbro 265L P.
Trollhättan

Mode11:

Glen Percival 2457 p.

Mode11: SIG Chipmunk

Kungsbacka

Ares modifierad. 1200 g.
Motor: 0S 35. Prop: 10 x 6 TopFlite.
Linor: 19,5 m. Bränsle z 80/20.

Karl-Erik

Börjesson 1729 p.
Kungsbacka MFK

7 Miehael Palm I52I p.
Kungsbacka

MFK

modifierad, 1400 g.

Motor: HP 40. Prop: 11 x 6 Zinger,
Linor: 19 m. Bränslez 75/25/+ 2

MFK

Modell: Nobler modifierad, 1450 g,
Motor: 0S 40. Prop: Y0 11 x 6.
Linor: 19 m. Bränsle:. 75/25.
Mode11: SIG Twister, 1100 g. Motor: OS 35
Prop: 10 x 6 TopFlite.Linort 18 m.
Bränsle z 80/20.

RESI'LTAT SEMI.STUNT:

1

Äke

Nyström

Vallentuna

982 p.
MFK

Modell: Srilerro/l3O0 g. Moror: K&B 35/10 x
Linor: ca: 18 m. Bränsle: 80/20,

6

TopF.

Gunnar Karlsson
Skara MFK

953 p.

Mode11: egen konstruktion av div. rester.
Vikt ca 1000 g. Motor: Strypt cornbat-Fox 36.
Prop: 10 x 6 ny1on. Linor: 18 m. Bräns1e 80/

Jan Bjernby

727 p.

Mode11: Co1one1. Motor: OS 35
Linor: 18 m. Bränslez 80/20.

680 p.

Modell: SIG Banshee, ngL modifierad. Motor:
oS 35 / tO x 6 (tra) Linor:l8 m, BränsLe:
Graupner 5 Z nitro.

Ulf

588 p.

Nobler, modifierad / 1300 g. Motor: FOX 35.
Prop: 10 x 6 Zinger Linor 18,5 m. 70/25/5.

Anders Lundgren
cråbo wr

370 p.

SIG Banshee. Motor: FOX 35 / 10 x 6 Tornado.
Linor: ca 17,5 m. Bränsle: 80/20 + 5.

Ronnie Isacsson
Gråbo ltPX.

335 p.

SIG Banshee. Motor: FOX 35 / I0 x 6 Tornado.
Linor: ca 17,5 m. Bränslez 80120 + 5

Kungsbacka

MFK

Claes Jansson
Kungsbacka

MFK

Selstam
Gråbo MFK

B

Bo 'lRobbanft Pettersson 314 p. SIG Mustang Stunter / ca 1350 g. Mot: FoX
Linor: 18 m. Bräns1e z 65/25/L0.
Vallentuna MFK
262 p.

Jan Berntsson
Kungsbacka
10

MFK

Hans öhlund

Peter Ellerström

L2

Lars Roos
Trelleborg

SIG Banshee. Motor: 0S 35 / tO x 6 Tornado.
18 m. Bränsle: 80/20 + 5.

Motor: PAW 2r5 ce Diesel.
Prop: 7 x B nylon. Linor 15 m. Powa Mix Super

AKMG:s Peace-maker.

106 p.

Stuntmaster

---

Modell: Ove Anderssons semi Silver sftd / 6
Motor: 0S 19 /' g x 4 TopF. Linor: 16 m.
Bräns1e z 70/25/5.
Kom försent till
tävlingen (1ång resa) och
nöjde sig med titta.

AKMG

p.

35

Linor: ca

I72 p.

AKMG

11

/ tO x 6 TopF.

I t3lS g. Motor: 0S 35 / L0 x
Zinger. Linor: 19 m. Bränslez BO/20.

Ove Andersson mottager segerbucklan av Lars-Åke Andersson.
/Foto: M.Pakn/
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LEIF KÄRRMAN heter en kille, som för några år sedan flög stunt aktivt i
Aeroklubben Göteborg. Numera roar han sig med mode1lbilar, och har, tack
vare sitt tekniska kunnande lyckats bra även med denna hobbygren
Från Leif har vi fått denna artikel och Du skall ha i bakhuvudet, när Du läs
att den är skriven av en kille som verkligen KAN motorer.
PREPARERING OCH INKöRNING

AV

STUNT-MOTORER,

När motorn plockats upp ur kartongen, börja med att demontera den. Observera
noga hur alla delarna sitter och rnärk upp kolv och vevstake så att Du vet åt
vilket håll dessa skall sitta åt. tcullagren ( om motorn är försedda rned dylika ) får man lättast ut om nan 1ägger vevhus/frontbox i kokande vatten någ
on minut. Därefter går det oftast lätt att peta ut lagren när motorn är.,rarm.
Glön inte att omedelbart efteråt torka och ot-ja in la.gren.

Nästa steg är att beharrdla vevhus/frontbox. Tag,mr:d hjälp av nålfilar och
hobbykniv, '-rQl grada av gjutskägg och alla vassa ka.nter intti vevhus,/frcntbox. Det lönar sig dock inte att polera vevhus och överströmmningskanaler *
mcrtDrn kan gå sämre av detta i ! Vevsiaken skall också g;radas av och snyggas
tiil. Denna lönar det sig a.tt polera - tråttfasLigireten lcair öka s;Lpass m;'cke,t
som 50 Z om nan gör detta
Om inte smörjhål är uppborrat uppe på vevstakens 1i1lända skall ett sådant
borras. Lämplig håldiameter är här 1r0 nrm. Hålet ska11 även försänkas något.
Sist på vevstaken åtgärdas hå1en för vevtapp och kolvtapp. Tag en bit balsalist och skär till denna så att den 1ätr går arr rrycka in i hå1en. Srryk sedan grafit-fett på listen och rotera denna i hålen så att fettet ordentligt
tränger in i porerna.
Vevaxeln, vevtappen och kolvtappens skarpa kanter fasas lätt med ett bryne.
Kolvtappen och vevtappen skall poleras noga med polerduk ( eller vattenslippapper 600 och olja ) Har motorn glidlagrad ve'raxel ska1l även denna poleras
noga med polerduk
Om motorn har kullagrad vevaxel, skal1 kullagren gå tatt att skjuta på axeln.
Om så inte är fa11et poleras vevaxeln ti11s lagren går lätt att skjuta på.
Kolv och foder är motorns viktigaste delar. Dessa skal1 behandlas med största
varsamhet. När man arbetar med kolv/foder, ska11 man hå11a dessa i handen och
absolut inte spänna upp dessa i ett skruvstycke el1er liknande. ( detta gä11e
givetvis alla andra delar också.)
Börja med fodret. Tag med hjälp av ett litet, fint bryne och fasa försiktigt
av kanterna på insidan av avgas- och överströmnningsportarna. Även kolvens
övre och undre kanter fasas, men ytterst lite. Även kolvens insida ska1l
gradas av.
När motorn är färdig så här långt - ta och hä11 upp r.ex. forogen i en burk
och tvätta noga alla motordelarna med en liten flat pensel. Har Du möjlighet
så blås även delarna rena med tryckluft. Innan Du häller ut fotogenen efter
att ha tättat färdigt - ta en titt i botten på burken I I i ! .la just detl De
flesta av dessa metallpartiklar Du ser hade förr el1er senare lossnat under
motorns gång med följd av en a v s e v ä r d förkortad livslängd och effektsänkning på motorn.
När motordelarna nu är torra och rena börjar ihopmonteringen. Först, sätt ve
axeln på plats. Är motorn kullagrad sätter man bakre lagret på vevaxeln samt
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( ca 600 ). Därefter tryr:ker man i bakre lagret med vevaxeln
handen
detta i "tt
som styrning och samtidigt sätter man främre lagret på plats. Vevaxeln skall
nu rotera mycket lätt, och när man stä1ler motvikten i axeln -ppåt, skal1
denna fal1a ner av sin egen tyngd. Därefter monteras kolv, foder, vevstake
samt topplock. ( montera ej g1ödstift el1er baklock.) Yag nu och vrid vevaxeln sakta runt, är a1lt o.k. skall nu inte någon tröghet eller kärvhet kännas
(Är motorn kolvringad känns naturligtvis kolvringens friktion).
Montera baklocket och övriga delar - kol1a så att inget fe1 tillkommmer. Drop
pa däref ter tunn olja ( ex. slmraskinsolj a ) i lager, avgasport och insug samt
vrid runt motorn.
Nu är motorn klar för inkörning.
LN MOTOR SOI'1 INTE KöRS

IN RIKTIGT, BLIR I

REGEL ÄLDRIG VAD DEN KUNDE HA

BLIVI

lnkörning:

SätE motor:n i en stabil motcrbänk. Lämp1ig inkörningspropeller är en som har
samma diameter men en e1ler ett par tum mindre stigning än den som Du beräknar använda i model1en. Detta för att inkörningsvarvet skall bli ungefär samma som i modellen.

Bränslet som man börjar inkörningen med ska11 bestå av J5 Z metanol ocln 25 Z
Castrol M-olja. Denna olja är att föredra framför ricinolja då den inte ger
några ttgummiavlagringart' i motorn m.m.
Låt motorn gå rikt med detta bränsle i 10 - 15 min. så att den blir ordentligt genomsköljd.
Nästa 15-minutersperiod skall motorn gå på gränsen me1lan fyrtakt och rent
och låt den, i slutet av perioden, gå helt rent korta stunder.
Byt nu bränsle till 80 Z metanol och 20 Z Castrol 11 olja ( ej för Fox-motorer
som aldrig bör gå på magrare blandning äa 25 Z ) Låt nu motorn gå på gränsen
me1lan fyrtakt och rent under 15 min.
Sista 15-min. perioden skall motorn omväxlande gå mellan rent och fyrtakt
i 1 til1 2 minutersperioder. Skall motorn i modellen vara utrustad med ljuddämpare, bör man i slutet av inkörningsperioden även ha denna påmonterad.
Motorn går nämligen varmare med ljuddämpare och bör därför "vänja" sig vid
detta. Skulle motorn under inkörningen, när den går rent, sjunka i varv,
måste man BLIXT-SNABBT öpnna nå1en. Motorn hål1er nämligen då på att "nypa"!
Om motorn har denna tendens skall man fortsätta inkörningen ti1ls dess nypningstendensen försvunnit.
Om Du har följt
anvisningarna så här långt, bör Du nu ha en motor i toppklass
eller vad som i annonserna brukar kallas:ttCustom fittedttm.m. Men ännu är
inte motorn riktigt färdig. Den sista finjusteringen måste göras i modellen
och detta kräver en hel del experimenterande. Det gäller här att hitta det
bästa kombinationsförhållandet me11an: 1/ BRIiNSLE 2/ KOMPRESSTONSFöRHÅLLANDE
och 3/ PROPELLER.
Om Du nu, efter så här mycket arbete, har lyckats att få en motor som är bra
gäl1er det att behå1la den i detta fina skick. Försök därför att hål1a den fr
från darmn, sand, grus etc. Partiklar av detta slag fungerar nämligen som slip
medel om det kommer in i motorn. Effekt och 1ivs1ängd sjunker mycket snabbt
av detta.
Någon undrar, till
s1ut, varför inget sagts om "lappning" Lappning av motore
av denna typ är inget annat än ett sätt att nedbringa inkörningstiden. Resultatet av "mekanisk inkörning" (lappning) kan aldrig bli lika bra som en
riktig inkörning, 1ik <len som beskrivits ovailMed

Stunt-hälsningar, Er

Leif

Kärrman.

Hur skall

vi ha det ?
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göra sniivale svänga:: än Cen::,:rl nåtten i0O:r 2j cno 7i kr:.n erhålla s:,'ni:'::.
resultat gcnon att hålla ut '/r-ngarna 6enon siColörrslre*" p ir eir bil vill:er:
körs ned hasti3ht:ten hos ett stuntrrlan.
Vingprofilen på en stuntvin3e n':ste v?.!a. s;'nnet:'rsI: on pI.'ret rl:a'.l1 l:lrrna utlöra in- och utvänd.iga n:növr:.:. Av ien a.åLeånr-ng'en är Eans"-ir;r.;.cl:e
bestiimt. l-en hur är det neC t;oc1;.1 el:en i 3eno::s}:iirnin; ?'I'.1 oc,l:a yini1prof iler som t. eXr P..A.F o J2 är p:ofile: ned sto: 1;'f tll::af t, nen Jör sa:l
tid.igt ett avsevärt motstånd". iien syrmetrisl:a vingproii.ler: kan ;örc.s
ganska t.iocl:a utan att för Cen s1:u11 brorsa hast,i;heten hos Din;:roiefL
ailiför mycket och d.e ger n;'cke+.:r.er l7!*"k:e.f+" än v:1. soin är nrij)-:.;t
ned en tunn profll" I'ied. anCra ord h": +"unna vinJprol:1-e: in;eni.;n:: i::i
stuntpla:r att göra. Ökad. vingarea hjä1pel 'risse:lrgen t,il-1 att, i:cn1ensera en iunn vi:igprofil, nen varför byC3a en 1;"Cu3l'.r:dsili::: n:i:: d.ct rr-i.cl:,:
med en mycket rnindre vir.tge ?

att nu 1.ägga ihop våra synp'r.nkter orn;):olorr,.jcne: och l,roiiltjeci:lek har vi nu den första enheten ii1l vrirt stuntpLa;i, .rilken -l si5 s.ii.l'.'
är 1änpIig a';t klara sirr upp6ift. llen on den fi.rdig: rno:lrllcn',r'il!- si-linta bta e11er ej be'ror på flera aridra fal:torer.
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Västeråstävlingen den

T/s

Pl-ats: Västerås, Johannesbergs flygplats. Klasser:(Stunt Int) och semi-stunt.
@E rnt. inställd pga för få anmälda) samt Cobat F2D.
Väder: Solsken men ganska hård blåst som dessutom var kyttig.
ffi-tagare: Semi-stunt: 12 st, Combat: 8 st.
Från västkusten var vi 6 st som tog oss upp ti1l Västerås, dit vi kon redan
på lördagskvällen.Logifrågan hade lösts genom att golvet i den lokala klubbstugan fick tas i anspråk. Ove Andersson fanns redan på plats - vi hittade
honom vid modellflygklubbens flygfä1t, där han hade just avslutat ett träningspass. Eftersom det inte var alltför sent på eftermiddagen fick vi chans
att plocka fram våra prylar och känna på hur det gick att flyga i den rätt
så kraftiga blåsten. JAltr BJERNBY som hade tagit ned sig både sin Nobler och
sin Colonel men kom underfund ured att Noblern inte kändes bra att fLyga i
den kyttiga blåsten.
Senare på kvällen, när vi hade installerat oss, passade Ove på att visa en
del bilder från de VM han hade deltagit i
och vi satt sedan och pratade vid kvällsfikan tills det blev ganska sent.
Söndag.

Tävlingsdagen visade sig b1i lika blåsig
som gårdagen och det gav oss en del farhågor inför flygningarna.

Tävlingen inleddes genom en säker flygning av ÄKE NYSTRöM ned sin, nu välkända

JANNE BJERNBY flög sin Colonel
har tydligen lite för stor tank för

srilletro.

men

att

kunna hinna landa inom 7-min.-ramen.

sina linor
lite väl ambitiöst innan han sku11e flyga
ured följd att hela styrmekanismen drogs
ur vingen på hans Banshee. Febril aktivitet för att skifta motor ti11 reservmodellen innan han skulle starta. B0
R0NNIE PETTERSSON dragtestade

',.

från Vallentuna hade
. Jan Bjernby
otur i sin första flygning, då hans
Mustang Stunter pressades ner mot marken av ett vindkast just när han befann sig som 1ägst i en bunt. Resultatet blev en splittrad kropp och åskådarplats resten av tävlingen. Synd, Bosse !
ROBERT PETTERSSON

med

sin Colonel.

JAN BJERNBY presterade kanske tävlingens
bästa landning i sin andra flygning men
den blev inte bedömd då tiden hade gått
ut. INGEMAR LARSSON som även tävlade i

combat hade ställt upp med förbundets
nya enhetsmodell i linflyg vilken verkade föredörnligt enkel i sin konstruktion.
Att han flyger combat kunde tydligt
märkas i hans flygstil - snabbt,fränt
och kantigt.
Efrer en omgång ledde Äxn xvstnöu, fö1jd
av WILLY BLOM från Älta, JAN BJERNBY och

-#3,1fG

.

{'F

ULF SELSTAM.

Andra omgången gick bra för alla. ÄI(E
NYSTRöM fortfarande i ledningen.
I den sista omgången hade ULF PALM från
Kungsbacka otur då hans motor lade av

Thomas Pettersson med Shark 15.

Leif

Palm

i

bakgrunden.

Brev till

redaktionen från Wil1y Blom,

IvIFK Recl

Baron.

Äntligen har jag tagit mig sanman och ska1l försöka hjälpa till att bidra med lite skriverier ti11 StIS-bulletinen,
Det blir inga märkvärdigheter b1.a. av den anledningen att jag tycker att
insändare tiIl SLIS inte skall behöva vara särskilt märkvärdiga. TiCningen bör enligt min uppf4ttning' i första hanC fungera som ett debattforum,
dit man vänder sig och berättar vad. man tycker och kännero
Just nu känner'jag att jag vi1l tacka reCaktören, so:n lyckats fy1la först
numrets sidor ti.l1 den grad att häftklarnnern so;rl skulle hålla thop tidningen inte riktigt räckte ti11å
Sjä1vklart vore det roligt med lika många artiklar i tidningen framöverl
men enligt min uppfattning är Cetta icke ett krav som man rnåste stälIa
på SLIS-bul1etinen. Det viktigaste måste vara att SIIS-bulleti.nen hjålper
ti11 att skapa en god samrnanhå11ning rnelfan landets stunt-intresserade
modellflygår€

o

Särskilt viktigt tror jag att det är, att lanCets fåtaliga, verkligt
duktiga stuntflygare forsöker förklara för rnedelmåttor och nybörjare hur
viktigtdet är att man kommer tiLl tävlingarna och inte bara tränar på
hernmaplan.

Sjätv har jag emellertid^ förståelse för att nybörjare ( dit jag i viss
mån räknar mig själv) har lite skräck för tävIingar. Trots att man vet
att det endast är de al1ra närnast sörjande scm akall se på när man flyB€rr så brukar nog knävecken kännas lite mjukare på tävling än när man
tränar på hemmaplan.
Risken att förstöra modellen är antaeligen större på tävling än annars,
då man kanske känner sig pressad att flyga t.ex. vid hårdare vind än vad
man är van vid.
Själv anser jag inte att jag flyger så bra att jag gärna flyger över asfalt. Således skulle jag gärna se att markens beskaffenhet anges i tävlingsinb,iudan. En bra kompromiss vore t att när så är möjligt - starta
över asfalt, förflytta sig och utföra flygningen över gräs.
Och

så tiI1 något helt annat:

Från Norge neddamp i dag ( 29/t ) ett styck br:ev från Björn Balt;zersen.
Han är intresserad av att bli medlem i SLIS ( Kanske ska1l man döpa om
oss tilL: Skandjnaviens tIS ?) Tyvärr dröjer det någon tid, eftersom han
är utlokaliserad på någon form av båt som befinner sig i Florida och inte
väntas hem förrän i Augusti.
Han berättar i sitt brev att han har tre st. "Genesis" på gång. ( Han kan
vä1 inte byta nodell så länge jackan med Genesisrel',lam är brukba.:'l l) Två
av modellerna har s.k. "foam-vingar" och skal1 utrustar: med ST.{5:or
Vidare framgår att rnan planerat att arrangera "Norgesrres+,erskap" i stunt
semi-stunt och speed den J:e September. Tävlingsplatsen blir Moss, på
Mell/s-stadiono Björn hade tänkt att skicka en särskild inbjudan ti11
Sverige men avstod då han fick reda på att Handens Hösttäv1ing går av
stapeJ,n sanna helg.
När det gäIler svenska tävlingar tror Björn att han har möjlighet att
stälIa upp i Oxelösund e1ler Vänersborg i höst.
Til1 sist vi1l jag bara nämna att jag till AItt om Hobby har skrivit och
skickat en'rblänkare" om SLIS som jag hppas ska1l komma in i tidningen.
(neA:s anm! I'b1änkarenrr har vi sett i det senaste numret - dcn var bra
Willy" Vi måste se till att sprida nyheten om SLTS ti11 alla som håller
ett handtag i näven ibland och som ännu kanske inte är medlemmar i nå6;on

Brev ti11 SLIS från Knud Lunde, Stavern, Norge.
Jeg fikk opprysningsblanketten om slrs fra Bjfirn BaltzersenrMoss, og
jeg synes det er et meget positivt tilltak. Jeg er en UC-entusisstrog
jeg flyr for det meste combat og stunt. Ti-l hdsten tror jeg det blir
mest Stuntr og jeg sd ker derfor medlemskap i SLIS. Jeg håper Dere tar
ned ikke-svenske medlemmer. På forhånd takk for.svar:u
Knud Lunde, Stavern IO/ 4-78.
Tack för Ditt brev Xnud I Du är varnt välkommen som medlem i SLfS och
vi hoppas att fler av Dina landsrnän kommer att ansluta sig till SLIS.
/Red.

Jag tror att det vore listigt att - för rena nybör.iare - ha någon slags
semi-semi-stuntklass r där månöv""rn"-ffiIilrnna
vara3
Planflykt - enkel wing-over - looping - bunt - inverterad flygning landning ned ofta återkommande nanövrar. 0m man då t.ex. gör första
loopingarna illa får man snart en ny chans att göra bättre och därigenom snart kan se hur det blir bätire (el1er såmre) beroende på hur nan

styr.

Program: Startf 1 varv plantlykt/ 2 loopingar/ 1 varv invertera\/ Z ,t
buntar/ 1 varv planflykt/ I *ingouer:f 1 varv planflykt/ 2 ).oo'picgar/ 1 varv planftyktf o.s.v. Landning.
Man fick rlråroe omedelbart en ny chans.
Kan det var nårt ?

Varning för maskrosor !!
berätta för mig vad maskrosor har för Iivsberättigande?
ju ir,te ens gottåt
Jag skulle häron dagen visa mig på styva linan (spontant skämtt) inför
ett gäng yngre fritidsgårdsdeltagare som visat intresse för linstyrning.
Platsen var ett öppet fäLt utanför Partille ungdomsgård, strax utanför
Göteborg. Trångt om utrymme var det nen vl. konstateradergenon att gå
runt med modellen ett varv, att det fanns plats Dogo
Snågrabbarna, vars intresse visade sig genom ett ändlöst tramp på utdragna linor och beund.rande sus när de fick syn på nodellen (En Nobler nod.)
föstes un<ian innan jag skulle starta.
På med klämrnan - två.slag på propellern och notorn var igång (bara detta!
Efter roderkontroll ( ja, jag höll handtaget rättll) släpptes kärran.
Allt gick fint i tre meter. SEDAN STAoK DEN DÄR FöRB-DE MASKROSSTÄN0ELN
Kan någon
De luktar

UPPI

I

Har ni sett en friflygande Linkontrollnodell förut? Det är inte roligt
al1s. När Du ser kärran komma mot Dig på tre meters höjd tänker Du förstr
'Aha - det är så här den ser ut framifrån när den flyger". Därefter beund,rar Du motorgången d.å den går över i tvåtakt (Moaetlens nos pekar uppåt)
Efter en fullbordad nen ej kontrollerad wing-over ser Du sedan hur model1
en utför en en-punktslandning utan studs.
En"andlös tystnacl råder över fältet ti1ls dess man hör i bakgrunden:
r' Äh hana - va'häf tigt alltså"
Då har nan bara lust att ta den där förb..de naskrosstängeln som linorna
hängde upp sig på och slingra den !B varv runt hal-sen på den som 1ät.0ch
sedan dra åt. Den hade hållt för det ochså.
Sens rnorall Kan Du inte stgrta på asfalt - flyg då ensam så är det i alla
fall ingen dålig PR för Stunt om Du gör samma tabbe som:
r

Er allas: Ulf Selstan

I

lntrimning av stuntmodeller. (forts. f r, n r:21
Tntriunrin,5en a'r :rlilnet ::,,;:rt der åte:'stii.end'-: '.::.ln - d,'n :;.:-rr: .i-l:^
vo:til<:l1t genom tlmgdnrrnkten - äl e;c::;i-i;en i'r:":''-. crr r.it-1, iå li.:rorna
oricntligi sträciita. Ilan ha:: aljoli ac-: e:rlll-:.i ,1-'. iii: .:i,- cn i: :..1. :a: -l i-rc i .- f rrr:r
i a*
r-r
stallera.t jr:ste::bar:a 1e:Lcl-c'its och ri'.:l l<:'.n :i n-l''rr
.

son ger ltdcn räita }:änsLanrr.
Cn Du h;.r jrrcterbrrt :oCer ]:.-.:t )l ä';e:-r -i, i:
;pännin6en, äveil om vissa a.nse: att:on:e-bs
resultai vid. start och 1andni"n;ar.

14

v-LJ

ji*+ra

er

d'..r.s

-i

t

ilar D:.r nu hunnit så här 1ångt bcrde ); nu ha e:r re-r-ativt stab:lf r:rd,,:l-1r
vars egenc!,:izper Du nu börjar få eti J:r.!l or. I-el for-t,fa:',:.nlle j':inns:l cj
salrer a'r,t gör:;.. ''Iad. händer t.erir när :orel-lc:: ii;'1's i. f;'rl:antsm:,;:.ijr::::?
Den ka.n f1.y3a helt pe: fei.:t i runda i:::n5vl:r n,:n "isrj.;:a.r' iil1 v:lr;e ;å:r3
Du ta:: ur cten rrr en fyrk:.ntsloopin;"
!trrn'rodlii;en ha.l )u näli:t a'ut vissa i:cr,'.el-ie:5.;1 sr:r.:':-":le horl: ri:::'.:lC:r.
-ttDct ri:: ju bara en fr'åga on t"-n;C!:rni:'-sll:celin5en'r, lranr!:e Du s.-.;er"
f1a;shorn elle:1i!:n:"nri e, l::n
rlen om Du har i.nstallerat ett;rs-.e:-:i:t
Du fal:t-i.silt själv kont::olLera hör"ncns laåie ;e;-lci:: :'.t -iustera iet rel;:'"iva utslaget ne11an höjdrodel ocn iJ-a-rs" hl ho;ner a.tt nrirke;-lt';;u
större flapsutslaget ät i iörhå11anCe ti11 l-ij,-j:o:1ri''u:r destt-. stör::e
blir hörnens radie" Ett 1 :1 fölhåIJi'nci.e nel-1:n ilaps/hö jr1rorjcl gcr a'1t
så större, jlrnnare hörn än toer.lo ett l:1 f ö:"i:åIl-nrde"
Ta nu och prova de'uta i pral:ti!:en C.r:1on ait iJ-;'.;: et.t::l*,3L fyrl::ntrloopingar och -buntaro Lä55 noga iaärke till ru: h5rnen ser ut - specj-ellt d"å farten sjunker nligot elter iir-.;t:.;ni:rg e.r,' noclellen lir:å.n..,1enflykt tilI vertik:l stignin3o On nodellen d.å hz-: en tenclens til1 att
lil:sorn "]:nixail runt i hörnet i stä11,-.t för a+"t åstaCkonna ett Jännt
rund.at hörn med 115 no radie bör Du r:,.jv: :reC :tt öki. flaps'-ltsl"r.Jet i
förhållanrle til.l höjdrodrets nie,;ot. lJnelle:tid. i:r: Cet inte så stcr iC6
att öka fö::hå11andet över 1:1r d.ov.s. siörre flapsutsla4 an hö;C:ode::utslag.
0n moil.ellen tenderat att gijra a11tför stora hö:n - försök Cå. neC ait
mi.nslca förhålIandet flai:s/trci;rlroie:. !n viss eff eht }:an ocl.:så -''1; ;enor
att förfl)'tta. Tp något bakåt Scncn att t;rnga ne: stji'ir'"en,
Det sista trinnningsrnonentet är injaste:lni.-n av vrn;ti-;st;'ngCen - vllken har cn större betydelse rin vad. nan }:ensl:e 1:::lr tro.
En metod. att prova ut en ev" vi.1:töi:nin8 alr enI. föl-;:.nCe: Gö,: e:t antalverbilcala ving-overs meC sl:a;1iit s1::.rp;. uri:gnin;'ir och o'bse:ve:'r.. r,':.,1
son händer Cå. En av t:e säkel ]ran int::.iia: 1/ l-oLet:-en..1irr ur nanö'rern med vingarna absolut horisontef Ie. och uta:r l.-:r:'cl:. 2f i--ode1lcns
)'ttre vingspets knyql;s1 1111 sri att den l<o::ner -,:_:rd.e:: den in::e vi:llen =
för rnycilet tirng6 i vingspetseno 3f le.t I'ttre vingspetsen st,1nn':r l:va:
ovanför den inre vid urtagningen - fäl l-i.te t.'ntC. -l.t3lr:ee.:na g:;'si-;
sj ä1va.

Nu borde Dr: ha en mode1l som är så väl .int:ir:::a.cl son den ka.n bli nen
nöj nig inte med cietta. Du kan to€-'t. finsiipa notorgån3'en genon att
justera tankhöjden i förhålland.e til1 notorn. Du ]:an 1:öva e1l a"rnan
stigning på propellern och d.ärigenon öka el"1ei ninsl:a n:o:ieflens h:rstig-

het i rnanörarna. 0oSevc
I,len d.et viktigaste av allt kanske är att Du, gencn att hål1a på ned fin
justeringar, flyger in Dig på Din nodel.l allt mer och mero
/artiteln

är härntad från Aeromodeller och iir:

vrilri

i,1t f rit i; Iversatt.
i) -r,i

/

ll,["9n::tjllqg
på bra stuntgrejor

[gl,:j,lftl"1,r,g*,*n.,,,

har hör, av s1s rned ,ips
kan sälja m1'cket bil1i6+". T.ex. Enya l.srLgt}gt
J5r40r45 ev- 50. KB 19rt5 och 4o-rnotorer. Dessuton Fuji och Thurrder Tiger
(OS-kopia) Dessutom har han 1im, rcderok för flaps- oåir htijdrotier 12 cnn
breda, KB-stift m.m.
Dessutorn tj-1lverkar han justerbara lead-outs f ritningar ti11 dessa.
Tyvärr har han 1n61 prisexempel nen intresserade kan höra av sig ti11:
Conny Åqvist
som han

Erj-ksbergsgränd. 12
871 00 Eärnösand.

Te1: aSII/Ittj2

liten men servicevänlig firma:
e1 ler för s tunt.

LAKES Hc83y

kt z21-2J.

har billiga tillbehör

och

TAKES HOSBY

Hästskovägen J8
462 OO Vänersborg

Tel: OrZl/

17624 (lat<e heter Raymond
f örnarrrr. )

i

En specialfirma för stuntprylar finns i Gråbor FREGUS HOBBY. Han som
driver den heter Ulf Selstan. 0n Du skriver under adressen härunder och
eställer en katalog så kommer den til1 Dig på posten. SlfS-medlemnar
erhåller 20 y'. rabatt på katalogpriserna och får dessutom katalogen utan
kos tnad.
I lager finns: SICs hela flygprogram sant tillbehör 1 form av t.ex
flapshornrkabiner, roderhorn, duralställrblindnuttrar, wire m.m. InrnIo
Dessutom Fox, DuBro, Top Flite, Tornado, Fireba1l, Hot Stuff, Jetco n.fl
Se annonsering i ModellFlygNytt.
FRECUS HOBBY

Va1dus Hanssons Väg
44Q

06

cRÅ30
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Ter

z ojaz-412
OtOz-412

75 (urr: 1?-i9)
B, ( S.'ent 9 -17)

Tiärster:
Lappning av FOX-notorer. Ev. svarvning: Lennart Magnusson, Evaluncisvägen
40, 1tO 12 ÄItarTel r oB-7711272

Kl:

18-22

Utskärning av cellplastvingar i enstaka ex.
llallar och skisser efter eget önskemåI önskas

av beställaren.

Tel:

Åke Nyström

liorrgården Jl
186 00 Vallentuna

0762-28 878

Lappning av stunimotorer (gegr.erfarenhet) Bo Pettersson,Bj örkhagsväg.
185 00 Vallentuna
Tel: 07 62-29118 Kl , 1 B-oC)

Fotografering

Sven Pontan, Idunvägen J], 116 42, Hand e n.
TeIr 08-777 jT 11 (rrem) oe-111 j4 1B (,trU)

28

l6

