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Nann

Ånclersson Lars-Åke
AntlersBon Ove
Baltzersen Björn
Sarck Raimo
Berrrdtsson Jan

Beltllsson Ingenar
Bjernby Jan
3J-ou lIi1ly
Bohnl Ingvar
Böhlin Mats

3örjesson Karl-Erik
Ekberg Rolf
Ekströn Staffan
EI]erströn Peter
Engberg Stefaa
Eriksson Esbjörn
Eskilsson Alf
Goud.e Jonny
Grahn Gunnar
Eallgren Claes
Ilansson And.ers
Eelje lennart
Ee:Lnblo Laxs
Euss Erl.k
Isace6on Ronnie
Jansson Claes
Jersling Per
Johannesson Eåkan
Jonsson Ingolf
Kärströn teif
Kärrman leif
Lake Raynoncl
Lar:sson Evert
larsson lngeroar
Lindströn Mats

Ljunglöf Jaa
Lnntl RoLf
Lunde Knutl
Lunclgren Antlers
Magnusson Lennart
Mathisen Morten
Mittler Eang
l4ortensen Lelf
NorclLn Lars
Nyströn Äke

Olsson Eans
01ssol Mats
0lsson MikaeL
Paln Leif
Palo I'lichael
PaLn UIf
Pettersson 30
Pettersson Äntlers
Pettersson Ånclers
Pettersson Thonas

Poutan Sven
Rintlborg Mikael
Roos lars
Salennark 01a
Sa,nuelsson Sven

Selstan Itlf
Strand lennart
Sunttell Göran
Sund.stedt Carl-Göran
öhlund. Eans

öhlund Tonny
Rabenhfj Hans

Ad.ress

Henbyggarevägen 9
Äsgatan 2 C

Ry'nningen 1 Ä
Bergvägen 16
Eriksvägen 5

P] 1500
Box 1J
Evaluntlsvägen 40
Tibble Serg
Järin6;sgriintt 1! nb

Val1by l
Touasvägen ! kv
Ey11a
Karaiolgatan 1!
Tjalvevågen 12

MäIarhöjd.sväg,en 5
Ringgatan'l/
Granvägen I B
Ättehögsgatan 2 A
Ealeacierväges 125 A,

Grpingsvägen 4
Snåland.svägen 1l
Ku-ngsgatan !J
Grineö Sod.arrSkolan
Giggväeen 17

Vår1öksvägen 2!
Tumelgatan J
l,ingonvägen Jl
Gullrisstigen 2
Sergbackea !{
Alnekärrsvägen 1OJ
Eästskovägen J8
31åklintsetigen !
Skinnarebacken t2 B
Klonvagen lb
Sleipnervägen 1J
P7 629
Seladonsvei 5
Lunctbyväeen 10 Å
Evalundsvägen {0
Lilleklosterg. 1O  IV
Oxelvägen l!
Eeraingvej !{
FäItvägen 20
Norrgårtlen l/
Kornettgatan {8
Lunclegrensgatan 15 I
Yasagatan J
Tora llögsvägea J
Tora Eögsvägen J

Tora llögsvägen 7
3jörkhagsvägien 28
Margårdsvägen
Skeppsvägen B
Eldstensgatan 1

Id.unvägen l]
lokevägen I
J.ll .WuJ-f sgatan 1 1

Uggleaatan 24
Eögtrycksgatan {
Luntlbpägen J2 3
S:a Jorclbrovägen 111
Måsväsen 15 C2918
Vinclherosgatan J2
Taroburlngata^n J
Karniolgatan 6!

Postnunroer 0rt

416 76 Göteborg
724 61 västerås
1500 MossrNorge
196 tO Kungsängen
411 OO Partille

Telefonnunmer Medlenanunmer.
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Läsmy$trt
Det har tril.lat in en ny bok om modellflyg till redaktionen. Boken som
heter Modellflygning är skriven av Jan-O1ov Iriolin och C-G Sundstedt,
den senare är ju som bekant med.lem i SLIS.

Boken riktar sig fränst tilI dem sorn är relativt oerfarna inom mod.el
flyg och ä"r: tänkt att fungera som en instruktionsbok för d.em som saknar
hjä,lp av ha.r:d.1edare e1ler stöd från någon klubb.

Lättbegripligt skriven och ned. nassor av fina fotografier och skiss
fy11er den här bol:en ett stort behov i Sverige id.ag. Facinerand.e är att
författarna har }agt så stor vikt vid. ait beskriva enkla och billiga
nodellplan och aessutorn gett stort utry-nme för linstyrning: heLa {1 av
totalt 1/{ sid-or: har massor att ge den som är intresserad. av denna,
hittiils tynand"e, nod.el1f1yggren,

Vid. samtal rned. en av författarna: C-G Sundsted.t förklarar d,enne att
linflyget i dag förtjänar ett större intresse än vad som är fallet hi
til1s, då denna mod"ellflyggren är den som har störst möjlighet att }cqn
na expandel:an Raiiioflygarna s1åss om frekvenser, friflygarna behöver
stora ytor så det, i stort sett, enda problemet tinflygarna har i d.ag
är bullerproblemet vilket ju inte är särskil"b, stort.

Boken ]lode11flygning ges ut av rcA-förlaget och kostar 40r- + porto
för Sl'IFF-anslutna med.lenmar. Ca pris i hanC.eln: ca J6:-. Boken kan be-
stä1}as från SIttrF:s kansli direkt.

/us
===== =====-================ ======== == ==================================

Om EtmedEemsaE ElfEen
För att få störst rättvisa vid förlängning av nedlensskap i SLIS
ett rulIande system att använd.as. Detta innebär följand.e: Betalad"e Du
in Din medlemsavgift första gången t.exo i Januari har Du därmecl erlag
avgif,ten för 12 nånad.er framåt. Du konmer då att fä ett nytt inbetal-
ningskort med sista rrbulletinenrr innan den nånad Du skall betala.

Tåink på att betala in avgiften i tid så riskerar Du inte att missa
något rlunmer av Bulletinen.

Skulte så vara att med.Iennsavgiftens storlek ändras mitt und.er Dina
12 nånad.er görs en jus'uering så att Du endast betalar storleksänd,ringe
und.er de månad.er som återstår av Din med.lemsperiod.

=========================================-== ==== ={::::============ ====

GamrnHa naumrrner a!fl ttBulEetisnelttt
Nya nedlemmar vi11 gärna försöka få en kor:plett sanling av SLIS-bulIe-
tinen och kontaktar d-å red." för att få tid.igare utkonna nunmero Tyvärr
är det ju så att upplagans storlek begränsas av antalet rned,lemmar och
antalet överexemplar d.ärför minimalt.

f den mån överexenplar finns att til1gå kän d.essa beställas d.irekt
från redaktionen (utt setstarn) Prisei ler ex lilger idag på Kr: 2z4e +
porto 1r1J = totalt Kr: 3t55 vll,ket täcker tryckkostnaden.

f clag finns inga ex kvar av nr 1. Ett fåtal av nr 2rJ odn { finns
att ti11gå, så bestä11 idag on Du vill komplettera.

FlYg fför märlset
YLsste Du att SMFF har märken för linflyg ? Det stod. att läsa om dessa
märken j. l'lodellflyenytt 6/16 odn verkar vara en bra grej för att få
upp intresset btanc!. klubbens juniorer ( Ocfr seniorer rned för tlen clelen)
Ällnåiqna regler:
A. Reglerna gäller från den 1.1.64. Resultat uppnåclda före d.etta tlatum

får ej räknas.
B. ltlärkes en får utföras ned. sa,ntliga nod.eller son uppfyller



gäIlande svenEka nod.ellflygreg1er. '

C. lrlårkesproven kan utförasr
1. Yitl tävling"
2. Vid särskild anordnad provtag:ri.ng.

D. Vid särskild anortlnad. provtagning skall resultatet i F2B Stunt kon-
trolleras av klubbled.are eller likställd.

E. Åv1agtla närkesprov skall av resp. klubb noteras å natrikelblacl.
F. Märkena skall erövras i orclningsfö}jd.en: brons, silver, gultl. Prov

för högre vaLör får ej avläggas förräin pxoven för en lägre valör är
helt klara.

G" Erövratie närken behöver ej utIösas.

llärkesrogler för E2 B Stunt.
Motlellen ska1l uppfylla konstruktionsbestä.nmelserna för F? 31 Seni-stunt
För erhållaaclet av märke kan ned.anståend.e manövrar goclkännas enbart av
klubbLeclare el1er likställd. Följand.e prograr ford.ras för resp. märke:

3rong.
1 . Startförbered.elser.
2. Start.
J. PLanflykt 2 va!v.
4. Enkel wing-over 1 st
!. tooping 1 st.
6. Landning"

Silver.
1 . Startförbered.elser.
2. Start.
). Planflykt 2 varY.
4. Enkel wi,ng-over 1 st.
5. Loop5.ng 2 st.
5. faverterad. planflykt 2 varv.
7. Landning.

GuId..

1" Startförberedelser. 5. Loopinr 1 st
2. Startn 6. Inverteratl planflykt 2 vary.
l. planflykt 2 YårYo 7. Sunt 1 st
4. Enkel wing-over 1 st B. Landning.
Dessutom finns ett elitnärkel fakta on detta kan Du få frÅn SMFF:s kans

Passa på att flyga för närket kan nan ju göra vicl klubbtävlingar och
tr€x. meetingarn Märkena kostar 11t50(broos) t5:-(silver)16:-(GuLd)
och rekvireras från SMFFIs kansli.r^-,

Semestestsäf$ i $jöbo
Per Jersling från klubben Acroflyers i Sjöbo haile sänt en inbjudan ti1l
SLIS väst oro ett neeti-ng i Sjöbo under senestertitt, Vi från västlnrsten
som för tillfätlet var försa.nlatle i Gråbo föi a*t gä igenom S}l-arrange-
nangen tåinrle d.irekt på cletta. Vi trod.tle att en bra tiil ur d.eltagarslm-
pnnkt skulle vara slrrtet av Juli"

Så lörd.agen clen 29/7 L strålaod.e väder, samlad.es vi för att åka aer
dit. Vi var 4 nan frå:r Kulgsbacka, 2 man från Göteborg och I nan från
Gråbo. Reean nor i tre bilarr sIäpkä,rra och husvagn gick fintr bortsett
fråa ett litet rnissöile för tars-Äke Anclersson son bonnadte oss när vi
evängrle av motorvägen til1 lrund. Ean kon liksom ur suget.

Per JersLing roötte upp i Sjöbo ocb visade oss vägen tilI SövttefäLtet
Efter nånga om och men kon även Lars-Åke tillrätta. På SövdefäItet var
redan rnycket foLk försan1atle. 3åcle Trelleborg och Malnö var repreeente-
rad.e och vi blev glatt övemaskad.e över bur fj.nt ord.nat allt varr En f
klubbstuga med. gott om parkeringsplats. Ett fäIt för BC och en lincirke

RC-fältet fick tas i bruk för liaflyg när tiet inte var någon aktivi-
tet ilär. På efternicLd.agea stönmacle en massa iatresserad.e dit för att
titta på våra maski.ner och hur vi flög den - clet är rollgt att flyga
lnför publik son t.o.m. uppuuntrar mecL applåd.ert fntresset var nycket
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' Per Jersling ned. konpis.

(Forts. )
stort så vår Nestor AIf Eskilsson had.e fu11t upp ned. att infornera oxr
moiorer, hur man går in i olika manövrar octr ur d.essa, tankkonstruk-
tioner och modellvaI n.na.

På efterinidd.agen blev hettan olid.lig för nig så jag uppsökte vär-
behövlig skugga. C1aes Jansson och Ingolf Jonsson flög Conbat över
ljungen som d.et visslade om d.eml och Gråbo-gänget d.emonstrerad.e Half-
A-Stunt.

Hur roligt nan än har så rnåste roan tyvärr sruta så vid. 19-tid.en
börjad.e folk att d.unsta. claes hade fixat kaffe som avnjöts i det
gröna och Alf tyckte att claes had.e skött sig så fint att han sirulle
få Så på Bingo. Allnänt storgarv utbröt.

Efterson claes had.e stärlt upp ned. husvagn för att övernatta i
tillsanonans med. fngolf och undertecknad. behövde vi inte täinka på åie
xesa utan vinkad.e av d.e and.ra och åkte sed.an och bad.ad.e. Linn6 visad.e
oss tiIl en sjö(?) d.är vi kund.e bada. rngolf tyckte att det nera lik-
nad.e en ankd.amn, vilket d.et troligen vax av färgen på vattnet att d.ö

På kväIlen avnjöts ärtsoppa med punch - gud.ag6ttt När morgonen kom
vaknad.e vi av att en segelflygare parkerad-e bred.vid.. Han kom från yst
ocir var rned. i Acroflyers vilka skulle ha pricklandning på söndagen me
vi kund.e inte stanna d.å vi had.e en bit att köra.

I hopp om att denna träff skall återkomrna d.å hela faniljen kund.e
fö1ja ned. för camping och träff på kvällen, viII vi alla som var med.
på detta neeting tacka Per och Äcrofryers för d"enna träff .

Vänligen Jan Sjernby. Foto: U.Selstam

Bild.en t.vs

Lars Roos med. sin
Super Chipnunk.
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SJÄLVSTART
För den som vill lmnna träna på egen hand, är
clen här anordningen ett bra hjälpmedelo Jag har
sett ett otal varianter på lösningar som alla
fungerar på ungefär salma sättr men clen här krä-
ver ingen speci.ell håindighet att tillverka'
Materialet är vanlig 12 run spånplatta och måtten
avpassar Du sjäIv efter modeIl och underlago

Startern består av en bottenplatta på vilken en
krok sitter monterad enl. skissen. Den modell
man avser att kunna släppa iv:i6 mås'ue vara för-
sedd med en ög1a längs bak ( Låinpligen nrontera'd
tillsammans med sporrhjulet en. siliss 2.)

Se bara till. att ög-
lan sitter tillräck-
ligt Iångt bak så att
rnodellen bekvfuit kan
sättas fast på start-
grn.

Liings bali på botten-
plattan är två hål
bomade i vilka man

sticker två långa nejsS.ar eller and.ra förenål
sorn tlå hå1}er kvar startern not marken. Lå'ingden

12

på pJ.attan bör 1'är& ltnge 20 - ?, cm on rrnd'erlaget
ar njutt ( Cras). Kroken är av pianotråd 1r5 - 2.0 mm och bockas enl
skiss, Observera att kroken ska1l vara böjd, clär den går in i mothål1et
d.etta för att nlodellen inte s}:a11 kunna sticka iväg on fjäd.ern sku1le
lossna. Tvärs över den böjd-a kr:oken skall en bygel fästas så att ög-
Ian på modellen trskrapas'r av enot när rnekanisrnen utlöses. I mothållet
borras en fördjupning i vilken kroken kan gå in. Obs, d.etta är viktigt
d.å tlet onöjliggör att modellens ögla kan glitla av mens Du gåtr ti1l
handtaget "
Fjädern är en vanlig patronfjäder från en kulpenna men ett grrmmiband,
går tika bra - om men byter d.et ofta"
Från k::oken ut ti1l hand.taget d.rar Du en lina son helst bör s;mas b:a
not gräset. Wire syns d.åligt och Du riskerar att korsa startlinan med

kontrollinorna rned. katastrof som fö1jd. näl,r Du startar.
Startförfarandet g:1.r a1ltså till si9. h.ir: Dq 1ägger ut plattan och
fäster den pal den plats varifrån Du tänker starta. Drar ut ut1ösnings-
linan til1 cirkelns centrum och konirol-1erar att nekanismen fungerar.
Starta motorn och fäst planets ög1a i startern. Kontrollera att mo-
d.e11en hå1ls ordentligt kvar och att inte linorna är korsade" Gå ut
till handtaget och lyft upp detta INNAN !u tar tag i utlösningslinan.
Efter att ha gjort roderkorrtrollen, d.:ar Du i utlösningslinan - och
star.tar: som vanligt. Enkelt el1er hur ? 0m Du har några fr:igor kan Du
höra av Dig 1i]1:1i1f Selstan.

Så här kan rnan också starta sin nodel1"....elIer ? ?



TD VÅRJE I,INKONTROI,TTITGARX 3öR VETA OM KONSTRUKTTON .[V STSNTMODELI,ER.

eL 1 av 3i11 llutchinsons artikel son börjarle i nr ],
Att bålla noclell.en lcxrar vicl linändarna ger nåaga nybörjare problen och
och det var ett av mina problen i börjaa. Men 1ösningen är tåinligen
enkel när Du så snåningon förstår vilka krafter son påverkar nod.ellen
rrncler flygpine€nc DeD första svårigheten är propellesnotståntlet. 0n Du
tar eq noctell utan någoa utåtriktning av motor eller sidoroder och
utan vikt i ytterringenr ställer höjd.rod.ret neutralt och låter nodell-
en flyga fritt skalL Du finna att nodeLlen konner att svänga åt vänst

Det enklaste och nest praktiska sättet att erhåIla linspänning vore
då att tba utled.arna genon högervingea och flyga i högervårv. I'len no-
dellbyggare har funnit att cle vi}l flyga i notsatt riktning så BD Dell-
traliserande åtgärcl är nötlvåi.nrlig. Eastigheten spelar en stor ro11 vicl
tletta påhitt att flyga åt rrfeln håII. tsn hög hastighet på.rnodellen
bygger upp tillräck1ig centrifugalkraft för att övervinna allt annat
ocb få nod.eIlen att stanaa tlänrte clär deo skall yår&r tångsarnna flyg-
plan kornner d.äremot, såvida inte en notsatt kraft anbringas, att varje
Såne d.riva iuåt.

Att överlasta yttre vingspetsen ned blyrikter är ett sätt att få
nodellen att spänna U.norna men clet netlför övervikt och är därför högs
oIäbpligt. Personligen vi1I jag inte flyga i vänstervarv uton natur-
ligtvis i inverteratl flygning. Och d.et var den inverterade flygningen
son lärde rnig att inga blprikter är nödvändiga. Lösningen på problernet
är att arrangera eristerande krafter och vikter så att noclellen viII
flyga frfu piloten snarare åin att b1i d.ragen u'båt av extra vikt"

Den första och nest logiska åtgärd.en är att utåtrikta motorn så
nycket att åtninstone effekten av propellerootståndet neutratis€!€rsr
För rle flesta nocleller kommer ] gratler att vara tillräckligt. Var inte
rätl.d för att använda mer. 10 grailer är nycket säkrare och konmer inte
att försämra rnoclellens flygegenskaper på 1ångt när så nycket som en
ertra tfngd i vingspetsen gör. När au effekten av propellernotståntlet
upphävts så låt oss titta uärmare på d.e andra faktorerna son bitlrar
tilI att håIla Di.n notlell clär ute d,är den hör henma.

Fortsättning i- nästa nunmer. ( fri översättniag av 3o Pettersson)
P.S n

Bilclerna i förra av-
snittet blev något
missvisancle. Jä.rnför
necl bilclerlna t.h.
Tanken är ju att för
att sanna luftnåingcl

ii r., rt1!frcg!f^I!?}lf,; ), r;\i,

Skall passera vingarn"a
nåste den ned. d.en ned.
Iågt sid.o-sPvf örh.ållancie
förflyttas snabbare. Detta en trögare vinge./Red..get



Wämersborgspokalen
Tävlingen i Vänersborg den 2Q September blev en blandad. upplevelse. Del
tagarsucc6 med. snudd på väd.erfiasko. Kl. B på morgonen regnade d.et or-
dentligt ocir tävlingsled.ningen var tveksarn on man skulle avblåsa täv-
lingen e11er inte. tlen då vind.en var svag och regnet så snåningom över-
gick i duggregn, körde man i alla fall igång d^et son visade sig bIi
årets största stunttävLing med total.t 26 anmäld.a(Storstunt:!, semi:1J)
Då första omgången i sernistunt
inte kom igång förrän kl:10.J0
blev tirl"spressen stor och man
hrnde av tid.sskäl inte flyga
ner åin 2 omg, i semistunt samt
J i storstunt.
Tack vare rtord.ningsmanrr JAN
SJllRi[3Y sorn hela. tiden höIl reda
på ven som stod. i tur att starta
och såg til-1 att rätt foLk var på
rätt plats på rätt tidr flöt hela
tävlingen utan uppehå11. 3eund.rans-
vä::d insats gjord.e även AL,F ESKILS-
S0ll och iL{n'I0ND I'{KE som ilomare.
(litaen högst upp) Ven harLe vel-at
b.gte. ned dem och sitta hela tid.en
i striLe.nde regS: ochr senare und.er
d.a3en, ökande blåst.
Första omgfrngen fl-öt i stort sett
ntan intermezzon TOl'1'tY OHLUITD ficl< i

notorbortfall under den inverterad.e
p3-anflypingen rned. väl kontrollerad.
ryggland.ning son följd.. Tävlingens
ynSste deltagare:HAI'TS I4ITTLER 12 är
gjorde en fin flygning nned. sin Shark
1! och l:orn att l-igga pä 7 t e Plats
efter 1:a ongången.

l'Iånga had,e problen meci den ojåimna



gräsnattan i vilken en för-
d.jupning Iöpte diagonalt ge-
norn flygcirlceln. En i övrigt
snygg landning kunde avslutas
ned. ett förarg1igt Luftsicutt
d.å planet passerad.e svackan
och d.e raocleller som startad.e
och inte lyfte d.irekt gjord.e
d.etta definitivt när de rulIacp
d.e ner i f örd jupningen och
Itkastad.es,t upp över kanten.
Tilläggas bör att Vänersborgs-
killarna nyligen fått tillträde
ti.ll fältet och ännu inte haft
chans att järnna tiII flygfäItet.
Då förste nan i storstunt:OVE
AiIDERSSOI'I startad,e had.e vinden
tilltagit ordentLigt och blivitttliottigtt vilket gav Ove en d.el
problem i t.ex. åttan över hurru-
det. BJfRIT BALZERSEN , hitrest
från ldorge, f1ög son vanligt
sin Genesis son verkad.e ha
svårigheter med. ait hå11a Lin-
orna sträckta speciellt i fyr-
kantsmanövrerna.

,1K.8 NYstnött ftög den här gången
en 3anshee och gjord.e en snygg
flygning och visade därrned att
även en enkel prof,ilkroppsllo-
d.elL kan hävda sig i storstunto
ERfK HUSS och I,IIK{EL 0LS0N, Skar
d.eltog i säväI stunt som combat
och att d.e båda även är skick-
liga conbatpiloter märks i de-
ras fl;rgsiil i stunt. Erik had.e
nog täv'l ingens snabbaste varv-
tid.: { sek. nen precisjonen

Ovani Fr.vs Carsten Ullerup oeh
John Annizböll m,Johns Nobler.
N_qdag:Jan Serntsson med sin Thund,er-
bird.,



oob jännheten kan i-ngen klaga på.

Efter storstuntens första ongång flögs sedan semistuntens andra, nu i ganska
kraftig blåst vilket roed.förde problem för många, speciellt de sorn hade srnå

och ]ätta nodeller. 11 nan lyckades d.ock förbättra sina resultat" CARSTEN

ULLERUP från Aalborg framstod nu som den klart bäste i denna klass med sina
poängr 47g/606 och man börjad.e ana atL Viinersborgs vandringspris rinte skulle
kornma att stanna inom land.ets gränsero

Storstirntens andr3. ongång bjöd inte på några större sensationer, förutorn att
Sjlrn Baltzersens Genesis nu inte orkad.e sträcka linorna med d.agens end.a to
1gyäaa som resultat. Tråkigt Bjory' t - Vi hoppas på att se Dig nästa år igen
med, som vi förmod.arr en ny Genesis"

Någon finalomgång i semistunt hanns inte roed. och storstuntens sista orngång
avklarades ganska snabbt för att d.e långväga gästerna sku11e hinna ned färjor
o. dyl.
Det d.iskuterades om inte stunttävlingar i fortsättningen bör läggas över två
d.agarr( on nu deltagartrenden hål1er i sig förstås ) man skulle cLå inte ha
sauma tidspress och det skulle också b1i til1fäIle und.er. kvällen nellan de
båd.a flygdagarna att träffa varand.ra, visa bild.er och fj-ln orsrvo

Saronanfattningsvis kan vä1 sägas att tävlingen blev en succer trots det något
svikande vädret. ( Skönt att d.et fanns ett ordentligt klubbhus att värrna upp
sig rnecl kaffe och elernentvärme [ ) Oeftagarantalet lovar massor för frantj-den
och det är roligt att se att stunt nu har slagit an hos så nånga J/ngreo
Det bör kanske också påpekas att tlet vand.ringspris i senistunt sorn nu satts
upp av Vänersborg, kommer att vand.ra i B år franåt. Det 9ze äret kommer all-a
d.e I tid.igare vinnarna att tillsammans tävla on pri.set son d.å komner att
stanna hos den som vinner.
Sakon kameran3 3o Petterssono Bakom skrivnaskinen: Ulf Selstam
=============================== ==== ============================= =============
RESUI,TAT IITORSTUNT I
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A+
5
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Ove And.ersson
Eric Huss
Åke ttyströn
Ittikael 01sson
Joh4 AnnizböL1
3jy'rn Baltzersen

tzr1
2591
2561
2240
2217
167 4

Silverbird.
Nobler roodo
Sanshee
Nob1er mod.
Nobler
Genesis

Sup.Chipuun
Nobler
Shark 15
Nobler rnod.
Shark 1l
Shark 15
Peacemaker
Sanshee
Thund.erbird.
Banshee
Shark 15 rnod
Nobler
Shark 15
Sanshee
Peacemaker

Fox JJ
0s 15
Fox 15
0s 55
ss 35
Enya 35

10x5

/xo

plast

Torn.
T "F.x 5 T.F.
Zing"

10 x 5
10x5

RESULTAT SEIIITSTU}ITT

Carsterr. Ullenrp | 505
Jan Bjernby l5t9
lennart }lagnussonl 11 1

Ulf selstara I 460
willy 31om I qle
Eans Mittler I 414
Knud ttrnd.e I 41,
Ronnie Isacsson I 581
Jan Berntsson I 175
Anders Lund.gren I 292
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2

t
4
5
6

7
B

9
10
11
12
1t
14
1'
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(oanmark)
(Norge)

(nanrnark)Fox {l I 10
os 15 110
0liv.Tii3o
Fox 55 ,10
ST G2O

ST s20 [ TF
Oliv.Tig. B

Fox J5 r 10
0s r5 110
Fox 15 | 10
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Fox2ll9
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x6
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x6
x6
x6
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4x6
x6
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Torn"

Torn.

Kavo

Toln.

(ttorge)

Peter Holmer I 217
Hans öh1und I ZIZ
Thornas Petterssonl 192
Peter Ellerströn I'174
Lars-Åke Anclersson 80
Thonny ötrtuna I 61 Peacemaker
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Slutpoäng I{otor
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Förslag tili. clagord-ning:

$ 1" Ärsniitets öPPaancle.

$ 2" Årsrmötet behörigt utlYst"

$ 5" Dagordningens faststäIlande.

$ 4. Vat av funktionärer för årsnöteta
A "0rdf iirarrde"
R.Sekreterare.
Cotrho justerare att jåinte ordföranrie justera årsnötets protokoll.

$ 5, Inlärnnad.e förs1ag/notioner.

$ 6" Styrelsens verksamhetgberättelse"

$ ?, neoi.sionsberättelse.

$ B, Beslut ost årsavgifter.
$ 9. B""lut om överföringi av SLIS postgiro ti11 SLIS Väst'

$ 'trO, Ya1 av SLIS-öSr/uonn stvrelse på två årr
Ä.Ordförande.
B. Sekreterare.
C" Kassör"
D" Matrialförv'altare.
E" övriga f,unk-bioner.

$ 11 . örmi.ga frågor"

{i 12. Årsnötets avsluta"nde"

Efter årsnötet d.ricker vi kaffe ocb prata.r Stunt. Dessutom har Ove

Änrlersson lovat att visa bilder från WI vilket säkert blir intressan'b

För vår planering (tatte 1It.r.) vore det vä}d'igt bra om Du slog en

signal titt nåSon åv oss i styrelsen och 'ba.}ar om hurttvida Du komrner

eller inte. Natrir.rligtvis är Du välkonmen även utan att först ha an-
nä}t }ig"
Ärsn0ötet kommer att håIlas i 0rnstaskoLan, Vallentuna.
Så här hittar: Du ditl
Välkonrnna I

6ENSTA

oRM57Å -
Bo petterss,on, ordf. I tl I Y ltriiÅ*
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rd vall'pL+l s
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=ggåg=gM=::åuIE:
Natnrligtvis har Du rättr Anter när Du skriver att rnan nåste lära ut
grunclförutsättningarna inDan nan börjar rned. stu-nt.

Jag kan berätta för Dig att vi i SLIS-öst:s styrelse ä€nar över ha.Lva
vår ilnnode11f1y6artid.n till att lära ungar hur man bygger och flyger lina
Men itetta gör vi inom v&ra respektive klubbar. Och det är d.är d.en verk-
satrheten hör heruna - inom SMFF:s aIIa nodellflygklubbar"

Men när det gä}Ier stunt har inte klubbarua räckt till son forumn
Stuntflygarna finns sprid.da över hela land.et mea med väldigt få iaon v
je klubb, om tnan nu eus bar tiLleåne tilI någon klubb.

Det är här som SIIS komner j.n i bilden" För att, så att sä93 plocka
russiaen ur kakan" Så Du har helt enkelt nissat bela vitsen ned. SI,IS.
Avsikten är oeli skall vara att stimulera till ett ökat tävlantle i stu.nt"
Utan en elit av aktiva stuntflygare i Sverige konner inte bara SLIS utan
allt stuntfly6and.e att självclö. SLIS kon ju till för att motverka d.er:.na
trencl sour var långt frarnskriclen för bara ett år 'eclan. Jag tycker att
vi har lyckats rätt bra på så kort tid. - ocb bättre kommer clet att bliå
lvled stunthälsningari Bo Pettersson, Yallentuna,

I'IAN iIUDnÄR om den här ticlningen är så ia i hppsan bra att d.et inte finn
något att annärka på. För on d.et nu vore så att tlen inte är bra bord.e

ju d.etta återspeglas på de''qa sid.a on inte annat. Kom necl synpunkter
och mera bi.clrag så vi får lite fart på d.en här gidan. TYCI( TILÅ t t

=== == ================= ====== = == == ============== ==== == ===

0n Dil står i linje metlr ELLER
franför en rootor igång kan Du
riskera att träffas av ett av-
brutet propellerblad. Säkraste
platsenåi;rbakont

Dragtesta
att Du vet
belastning
vikt.

alLtitl Dina l.inor så
att de tål eu drag-
on 1l ggr Din lrod'ells
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