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Iled.lenstidning' för
Sveriges linflygares
Intressefråinjand.e av
Stunt.
UTKoMMER med. ninst
5 nummer per år.
BIDRAG till tidni
skickas ti.lL Red.akti-
onen, Ad.ress ned.an.
PRENUMERATION = ne
lemsskap. Ärsavgiftl
25:- per 12 månad.er.
POSrctRo zg6 14 51-O
I|D.IGABE utkonnna nr
erhå11es g:enom jnsät
and.et av kr 2t4O / st
på postgj.rot. Ange
gång och nummer.
DEKALER : med. SIIS-
roärket (kartor on 1 s
stort och 2 snå) be-
stälIes genon insätt-
andet av trc 1z-/lsatta
+porto= 2zJO pä post-
girot. Änge fåitg: Yit
eller svari mot neu-
tral bakgn:nd."
apREjFsER, s

Ord.förand.e Reeion öst
3o Pettersson
3Jörldragsvägen 28
1e6 00 Vallentr:na
TeL: 0762 - 291 18

Ord.förand.e ReEion

Alf Eskilsson
Ringgata.n 17
434 O0 Kungsbacka
Te1: o'00 - 117 66

Red.aktionen:

ULf Selstan
Ballad.gatan 2
422 41 ilisings -3ackaTe1:0]1 - ZZ 0O 5O

ANNONS.ER: Med.lernmars
annonser införes
kostnad.sfritt.
örnig annonsering
ef ter överenskornmelse

Omslaqsfotot:
Ingemar Larsson, SI,{ Tt
i Hand,en.
Foto I U.S elstarn

Ifai I

Til1 nångas förvåning går nu rt3ullentt in på
sin tredje årgång. Yisserligen bara med sex ut-
liommna numner per år - oen i alla fa1ll
Som vanligt ( t t ) är vinternumret lite svårt attfå fassn på. Inga tävlingar att referera. fnga
inhemska rnod.eller att visa kort på. Så nran tar
vad. sorn bjuds och försöker att fylla ut si{j.orna
En liten maning inför årets.tävlingssäsong med.
ad.ress tävlingsarrangörer: Utse en man v5.d. varje
täv1ingstillfälIe oeh förse denne person med
kamera ( taaaaa med svart/vit film ) och anteck-
ningsmateriel. fnformera honom om at-t han är enytterst viktig person ned. uppgift att, för konnm-
and.e generation stuntflygare, b-erätta och dolcu-
rnentera vad. som egentligen händ.e under 1!80. ilan
nåste j.nte skriva en uppsats on tävlingen men
fakta såsom p1ats, d.atum, väder, deltagare oc,h
slutplaceringar med poäng ät:ett ninimr:m. Om så
önskas kan redaktionen stå til1 tjänst med fram-kallning och kopiering av d.en svart/vita filmen
och jag tror årsmötet är villigt att ta ett be-slut om täekand.e av fiLrn- och portokostnader
som tävlingst'eferenten kan ha haft.
Ti1l sistl Låt oss alla fortsätta hjäIpas åt raed.
hå11a rt3ullentt på den nivå den hittills har le-gat på.

iIäLsningarn 5.

P.s. AI$':G:s I'yintertävringrr är flyttari tirr d.en23 Tqa.rs.
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I övrigt föreslogs att man bord.e för-
söka få leåne fler trä.ffar L Eauband.
neil tävlLngar, vilket ävea talar för
f L era tvåclagars tävlingar.
Mötet avslutad.es med att Ove Andersson
och Er1ing Linnd visad.e stuntbileler
från årets tävlingar. TilI Laffet
brytkLe vi våra hjärnor med. teorier on
vi.ngprofiler son ingen förstotl.
Ti1l sist avslutade Ove med en biLd.-
serie netl nriktigar flygnasklner från
hans flyguuseiresa i USA viLken blev
starkt uppskattacl.

/näIsningar, tlilly Blon/

lrsnöte

SIrIS börjar nu bli en staclgatl otga-
nisation necl två årsnöten på nacken.
SLfS-öste åtsnöte i Yall.entuna sam-
lad,e 14 ileltagare vllket får anses
vara tillfreilsställande necl håi.nsyn
tiLl resvägar och clagens bensinpri-
ser. SjäIva årenötet var snabbt r:n-
clanstökat. Inga närkvärdigheter be-
slutatles, men nnd.er punkten: övriga
frågor, efterlystes på nytt önskenåI
om en ner org€rniserad infångning: av
naterial till StlS-3ulletinen. Såle-
öes föreslogs på nytt att elen son
prenumererar på någon utLänttsk tid-
skrift annäler detta tiLl reclaktö-
ren samt förbind.er sig alf ]ärnna en
kortfattad. notis on stuntgotlbitar
e1ler att kopiera berörrla avsnitt
för SLl$-Bulletinens räkning.

r-t
SlVD\Z

RSMöTE=
Onsd.agen d"en 12 Mars håIl.es S.L"IoS:s riksstyreLses årsmöte. Styrelsen be-
klagar d.en kraftiga förseningen och ber alla med.lernmar om överseende med.
d.ennao

Plats: Kungsbacka, ad.ressl Gullrisstigen 2 värd.l rngolf Jonsson.
Titl.: 19.1A.

0n Du har för avsikt att närvara vid mötet - ta rtå kontakt mecl fngo].f( ref: 0100 - 406 50 ) så han vet hur rnånga sorn komnerr

T-."å, If El'S DERGATAN 2 2o521t126is

i62 CC VÄN=RSAORG



TÄVTINGSKATENDER I98O
feb. 2l rYintertäv1ingentr rl lnaersson

olt - 262517

7 t Jun.7-B Orelösnncls
MFK

Ju,l. 1 2-18 Vll

JuL. 25 ;Råikaa

Polen

Kungsha.nns

Czestoehova

Kungshann

$llFFrs exp
01 1-1 12110
Conny Åqvist
o52t-51646

8r

9t

lOt|ttg.2J-2Q,

11 :Åug, ,1

1 2 aSep.6-f

1 1 rSeB. 1t-14

14tSep.27

SM (preLi-rnäc)

nS jöboträ.ffenn

Eösttävlingen

nOrelöpokalontl

trYäaersborgspokaIenn

Yästerås FK

Acroflyers FK

Ba^nclens MFK

Oxe1ösuncl.s MtrK

Yänersborgs IrlK

Stockholn

Orelösr:atl

Yänersborg

Ove Anclersson
o21-111742

Pe.r,-'Jssling
o416-10264

3jörn l{i.nkler
o8-7762287

o115-16565

Ingemar Isrss
0521-1121O

1510kt.11 'rJultävtlngeaa AKIIG Göteborg 1-Å lnaersson
ot1-262557

Tävlingskalead.ern i år är d.iger. Tänk
och på veclertaget sätt så att ttet blir
tävlingarna.
f tävlingskalend.ern här ovan har bara tävlingar
F!,*t flyg!.( Gät1er ej tävlingarnat JrBrt0 äar
klasserrna flygs)

på att Du annäIer Dig i G
enklare för amangörernä

d.är grenarna semi- och stor-
end.ast tle internationella

r Apr.26 nVästkustråiffenn

MaJ 1 n$olstatlspokalenn

Maj 10-11 nYårtävlingenn

Mai.17 {V-tuna Strrntenn

YIa$ 2l-25 nl,lnf j ordtavaet r

Kungsbacka
!{PK

Karlstads
UT'K

ösrrrul's

Yallentuna
II'IFK

Ilanmark

Kungsbaoka Å1f

KarLstatl

SöclertäL je

Stoeldroln

AaJ.borg

otoo-11766
3Jörn Lunclin
054-276r'
&ars Ohlsson
0755-47rga

Åke ttyströn
0762-28878

Ingemar
0521-1121A

TIBEEHEEflTEM

Karl Johansgatan T
Tel 126220

YÄTKoI'om$ nlu, GöTEBoRGS IrrA
EOSSYAFFJIR.

Bär hittar Du 1ite av varje för
Pi1.-:p""iatgren inom noaeiltlyg
sruiilT.

Vi har inte bara linor utan
roycket annat smått och gott.
Dessutorn det nesta inorn and.ra
hobbygrenar: tåg, biJ.arrbåtar
och plastbyggen.
vä1k



1. Ore Andlersson
Västerås FK;mfs

2. Alf Eskllsson
Kungsbaoka lrFK

,. åtce lfyströn
Vallentuna l{I,K

4. JEn SJernbY
Krutgsbaaka !4I'K

5. l,latE fira.nke
Karletadle lfIK

6. !.iatg Franzdn
Karlstads I'ftrg

7. Iians I'Itttler
l'fiI Rect Saron

B. Sven Pontån
Hanrlens ilFK

9. Iilf Selstan
Gråbo I,IFK

1 Oolta.rl-Srik 3ör j esson
Kungsbacka l{FK

1 1 .Isrs Boos
lPrelleborgs I'IFK

12.tlilly Blorn
IIFK Red Saron

lJ.Grrnnar Carlsson
I{anclens IriFI(

14.Lars ilelmbro
FroLlhättane MFK

15.Erik IIuss
Skara tFK

16.}.!lkaeI Olseon
Ska.ra L,fl(

1?.Conny Åquist
Kungshamns I'mT(

18.Iians ötrtunA
.AIC.iG

19.Claes Jansson
Kungsbaoka LT'K

20.Jan Serntsson
AK}IG

21.Ånders Lundgren
Gråbo l{81(

22.Jo}l'a;rt Ragmussen
Vallentuna ltFK

25.Ronnle Isacsson
Gråbo ltFK

24l$r1tng Linn€
ÄKI'Irn{s

25.TonnY ohluntt
Alc.lc

26.Hane lund.ln
KarLstacls ]fFK

5671

515'

5100

4122

t684

1652

164?

2561

25)o

2496

2486

2194

156'

1577

1107

1218

1216

690

545

,42

450

,09

107

öctr

iat

18

1484

1467

1104

1122

1111

1t77

1218

t

1764

1317

1226

1248

1165

-

1?-16

1919

1656

1647

1re4

1rt

1208

1ro7

1 210

1282

1tr1

1266

1 140

,,:,

6ga

,4r'

542

#a
$'";.,.
t0,
,a7

29,

'lot

18

1979

1768

1192

1r51

12ro

-

177'

$e5

1229

1218

114'

110',1

1741

1441

1220

1= Sl4 2= Hösttävllngen
'fäaersborgrsPokaLen 6=

1= Oxelöpokalen
Den försenade

{= Sjöboträffen
senestertävlingen



ilnder 1978 vann Bob tdhitley såväl Jim
Walker frophy som USA-mästerskapen

ger realism,

Iiär s.rrns tydligt hrrr tanken tryckna-
ta,:: f::'in 1"judir:in1rau€no

Detaljerad. kabin

DERRINGER 46
av Bob l,Ihitley, USA.

3ob Whitleys vinnar,olan fran 1978
års USA-Nats är ett hot vid varje
täv1i-ng. Deminger {6 är ett av d.e
vackraste och nest välflygand.e
stuntkärrorna i USA i daå.
leryingei 46+s d.esign bygger på
alla beprövade oeh riktiga teärier
som har gjort så många andra plan
till toppnod.elter. Bob bid,rar ti11
utveeklingen genom att använd.a sigav en vinge med. mycket tjock prof

ltodelltyp! . . .Täv1ingsnod.ell
Soännvid.d-3 . .. 1422 mm^
Vi-ngyta:.....4215 Mt ( 560
Längd.:.r.....1168 mm

Vikt:.. o.. ...1JJ6 g
Itotorl....... Super T
ts].%*c,:!::;..,::.1,1.,.,,::-,i;iil;i/ffi

och rund.ad. frankant. 
I

Den tjoeka vingen ger utmärkt fvftl
kraft, frarnför allt i d.e krävand_e I
hörnen och vingfrankanten hå]Ier Inere stallhastigheten. En ovanlig
tjock stabilisator används också Ivilket effektivt minskar eller eliJ
minerar alla svårigheter med. kurs- |stabilitet. 

I
Derringer är genongående mycket I
tacksarn att flyga och kommer inte Iatt svika sin byggare. Här föl,jer I
några råd. vilka även visar hur I
enkel Derringer är konstruerad. och I
hur lätt d"en är att bygga. 

I
SySS den så att slutvikten kommer Iatt 3-igga på ca lJJe g, bygg den Irakt och även du kommer att trivas I
med. en av de finaste stuntkonstrrrtj
tioner som finns att få tag på idr I

:-"1:;1

Fitt vackert sr:etsnönster i" när-
bild..



Yinsen: Är en slrrnplastvinge från
John Poynter. Hans vingar är de
bästa och adressen till JoPo hittar
du i slutet av sidan"
Jag vet att rlet finns folk son vill
bygga upp sina vingar på trad.itlo-
nellt sätt så jag har rltat UPP
rot- och tippspryglarna. Yingtipp-
arna är av njuk balsan fornade och
urholkaele och förseclda ned juster-
bara utled.are. Jag använder 3ob
Hunts justerbara utled.are som är
av god. lanalitet. Placera en vikt-
behålIare i yttre vingsPetsen för
konmand.e trimrnning.
Även stabbe ooh fena är i sku.nplast
nen affierkas på van-
ligt vis. Emellerticl är tiet tlå lite
svårt att hålla vikten p g a sta-
bilisatorns tjocklek.
Jag använcler Du3ros rodergångjärn
och d.e frurgerar fint. Top Flites
stora styrok i konbination netl
Du Sros Seavy Duty 4-40 Quik tinks
avslutar styrnekanismen. Top F1ites
5tt horn använd.s tilL flaps'oeh höid-
roder. Utslagsförhål1ande 1t1 är
en bra början.
Kroppen är ganska enkel i konstruk-
tionen nen se upp med. vikten även
här. Använd Iätt balsa ooh urhoLka
aIla kLotsar som t ex kåpa och
kroppsovansida.

Rekonnenderad arbetsgångr SYgg
vingen först och konplettera ned
flaps och huvudstäIlsinfästningar.
Montera stabbe och höjttroder efter
d.et att roderhornet installeratso
Bygg hela kroppen inklusive kabin
och sidoroder. Ånvåind. punktlinnnÅngs-
teknik så att du senare kan kaa Los-
sa kroppsundersid.an för att Linna
in vinge etc. Nu skall ilu även skä-
ra ut urtaget för vinge och stabbe.
Lirnrna in vingen ned 5-nin epoxy. Se
tiI1 så alt a]-La vinklar stämmer.
Montera in kontrollnelcanisnen för
att kontrollera att allt löper lätt
och lirnrna sedan fast stabber 5-nin
eBoxy även häro Konplettera modellen
ned. kroppsovansid.an och kabinr un-
d.e::sid.a och sidoroder. Använcl Sig
Epox-O-Lite för vingrotsutfyllna-
der o dy1 då d.etta är det starkaste
sättet.
Målning: Använd. d.in egen favorit-
näioa nen håll vikten nere så nyck-
et som nöj1igt. S jälv använd'er jag
Aero-Gloss och nyanserna bland.ad.e
jail sjä1v i hop. Dekorationen av
spets-nod"el1 är enkel att göral

Spruta önskacl färg genom en spets-
nönstrad borclscl.uk. Försök - tLet är
inte så svårt alls.
Motor och tankr Ånvåind en bra ST 46
och en tank av uni-flow typ ned J.jud.-
d.änpartryck. Detta ger en god, stacli.g
rnotorgång och är d.en nest ti.IlförLit-
liga konbination enligt nin erfarenhet
Använtl alltid färska linor på en ny
nod.ell. Var noga sled. att testdra d.en
j-nnan första flygningen. Nyblandat
bråinsle och okört glödstift är också
ett nåste om tnan vill att allt skall
gå perfekt från första starten.
0n d.u har några frågor elIer förslag -
var inte räd.d för att ta kontakt med
nig. PIin ad.ress ärl Bob Whitley;
15120 Myrtlewood, Fountain Val1ey,
CA 927OBl U.S.A. Skriv på engelska.

Adressen till John Potrmter, (tittvert-
arr av s'kumplastvingar) :

John Poynter, 10261 Janice Lane,
Cypress , CA 90510, U"S.A.
Fullskalaritning: skrj-v ti1lr
I'lode1 Airplane News, 817 Fost Road.t
Dari.en, CT 068201 U.S.A. Ange nr!
12794 -Derringer {6. prist JBz- (,17"75

T
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Den Anerikanska orgaaisationenl PåI"IPÅ

utger en roånat3.ig nedlenstidning: Strmt
Ners, som kanske är l'1te m€3 &våDC€-
ratl. t111 sttt innehåLL än and.rar lite
Itbredarer hobbytidningar är. Från nr
,/79 Varlner följancle artikel son ger
U.te ner bakgruntl tiII cte föregåentle
sid.orna och ttärför bör cletta naterial
konma ned. /red.

Från tidnimgen= Slu.nt Ne.Ws hämtas=

3ob l{hitleyr llSA-mästare 1978r berättar:
ÅIIa nlna Derringers har en gemensalt
aännår€ sorn får ilen att ftyga på d'et
sätt tlon gör oeh iletta är vingen.

Jag vet att alla säger att man kan'
flyga metl vad. son hel'st on man har
tilLräckLig notorstyrkar men ned clagens
konlurreasnivå nåste vi pressa ut Yar-
je uns av ork ar våra nagkiner. 

''

I'Ied 45 - 50 stuntbyggen bakon nig och
ungefär 7 års erfarenhet av konst:nrk-
tionsarbete, har jag fu:onit att viEsa
faktorer firngerar bra uniler de flesta
förhåL1andet.

Efterson trenden går not större no-
rLeller runt motorgtorlekarna .40-.46
ka.n följancle clinensioaer använalas och
konmer att firngera varje gångt

1. Måttetr l{otorns nedbringare tj.ll
vingens rranka,nt z 247 - 26'l mm.

2. Måttet mellaa flaps- och höjd'ro-
d.enrpphåingningr 400 - {J2 nm.

J. Vingyta: 41 fi1 - 45rB dm2.

4. Yingkorcla vitt roten: 267 - 2)2 mmo

5. Flaps vid rotent 81 - 102 rnm.

6. Y5.nge vici tippent 184 - 197 nn.

7. Flaps vitl tåPPen: 2514 - !0rB nn.

8.. Spännvidclr 1197 - 1524 mn.

Storlekea eller ytan av ltabilisator/
höjd.roder är beroende på tlen aktuella
vingytan. Generellt använd'er vi nu
22 - 25 fi ^o 

vinrytan för stjärtvo-
11men. Vanligtvis är stjärtens spänn-
vid.tl ca hälften av vingens.
Stabilisatorns och höjdrodrets kortla
vicl roten är vanligtvis 90 - 100 nn
och frän- oeh bakkantsListerna bak-
åtsvepta efter vingens form.

EnLigt följande är d-et egentliger €n-
cl.ast ytterligare två tletaljer att be-
kyara sig on: vikt oeh vingProfj-l.
Min Derringer har en något exotisk

ten lLgger på 22 y'" av kordan rnedan
vingåindans högsta punkt ligger så
Långt fran son nöj1igt. Dessutom an-
vä.nd.er jag en nycket tjock vinge neel
en extremt tmbbig frankant.
Då alla nodeller är resultatet av
nånga oLika kornpronisser är min mo-
tivering dennar

Eftersoin en vinge neil nycket tiock
profiL har större lyftkraft än en
helt plan skivar använder vi tjock-
Ieken för att uppnå denaa ökatle
lyftkraft. Vidare flyttas profilnax
fra,nåt för att försena Lu.ftöver-
strönnningiens avLösning vilket re-
sulterar i en större angreppsvinkel
innan vingen staLLar. Detta tiI1-
sanmans metl en kraftigt runtlad. fram-
kantrför att nnjuka uppr stallten-
d.ensen när d.en eppträalerr g:er en
vingprofil kapabel att lyfta 1600 -
1750 g och åinttå Yara vändbar.
Efterson endast ett fåtal kan bygga
en {!d62-kärra uncler 1600 g och
ändå lyckae netl ett snyggt nålnings-
arbete, g:er oss ea tjockare vinge
ökatl narg5.nal beträffande vikten.
Men förtlelar innebär även naokd.elar.
En tnrbbig vinge är inte lika stabil
som en skarp dloo För att konpensela
tletta får nan öka stabilisator/Uti5a-
rod.erytan t111 25 - 26 % av vinrytan
I[u har vi en konstruktion son är
rätto
Allt du behöver göra är att 1ägga
ut alla nåtten och förbintla Punk-
terna ned streek och d.u har en bas-
ritning. Konstruktionens sid.oyta
kan göras efter tycke och smak med.

två r:-ntlantag: 1/ lu nåste försöka
få så nycket sS.cloyta son nöiligt
franför tryckcentrurn eIler T.P. on
detta är Iättare att räkna ut. Detta
ned.för, i sigr att tlen linsträckand.e
förmågan ökar. 2/ nen vertikala
stjärtytan är inte så kritisk nen
bör fördeLas lika mellan över och
under böjdroclret för att elininera
varje rolltenclens när planet flygs
i nanövr€ro€lr

/ ZoA skriver vid.are i sin artikel
on bL a motorer och hur nan bär sig
åt när nan dekorerar sin modelL.
översättn5-ngsarbete pågår. Red,/

vingprofil vars högsta punkt vicl ro-



GnEÄf 0E$I6,TS

MVEr DlE. .. I rnP FLITE',t

Gnrnddesignen är över
men är fortfarande en
Gieseke vann igen vid
för femte gångenl

Ur M.A.N.
nr: I v7g

försökte han dock aldrig att gönma sin
konstruktions egentliga ursprung; han
formade istä11et om den för sina behov

lled. åren föränd"rad"e 3ob sågott som h
Ia modellen tiIl en hybrid: ett orgi-
nal-, baserat på ett orgi-nalo Denna
skapelse kallades rrGieseke-Noblerrr oc

'{ii,l;'T',ET lSlESEKEsErrsn I uaru:Ilr

J ilOBLEN
Bob llunt

x Det var en jultlagsnorgon, 1960 and.ra tilfsannans. Denna meritl-ista är
el1er 1961. Jag hade inte sovit bra inte en tillfäI1ighet. Orginaldesignen
al1s. paketetronslaget ned bnrnt av George Ald.rich i Novenbev 195Q är
papperrhade lyst i nina ögon. Ett fortfarand.e en naktfaktor att räkna
Iånet paket - byggsatspaketett netl idag. Just detr det var en Nobler

Jag had.e byggt alla de populära :^::: där paketet d'en d'är juld-a$smor-

sportstuntplanen oeh någr" "tol- fl:i:".:"h iag svävade på sroå noln oc'

stuntare men en Nobler? Detta'iitn had-e fastnat för stunt för alltid'
1åS i en klass för sig självt metL pmkring sanma år började en lågxnäld
f1är vlnna tävlingar, såväL natio- gentl-enan från Texas sin tävlingskarr-
r,.rlla som internationel-la ?jn aLLa iär inon stunt. Yem var han? l'1r Robe-'

Giesekel IIan flögr just detr en Noble''

imru*li:lnfin*lffil:

20 är ganmal
vinnare. 3ob
?9 års Nats,



efter hand som Sobs stjärna steg tlök
aIlt fler Gieseke-Noblerkopior upp
vicl lokala trä.ffar.
OrginalnobLern började tillverkas i
byggsats av Top FLite 1957. För sin
tid var Noblerbyggsatsen något av d.et
finaste som fanns när clet gäller
byggsatser och halvfabrikat. lled- ti-
cl"en utveckLades cLock teknikea vid.
byggsatstillverkningen och Top FLite

jade funclera på att nodernisera
l.{oblern för att nöta dagens krav på
teknik och standarcl. Orginalnoblerns
vinge var svår att bygga utan $kev-
heter d.å det inte fanns några pall-
ningsnöjligheter på den ticlen.
0rginalbyggsatsens kropp nåste plan-
kas ned balsaflak över spant för
att erhåIla rätt form. Detta är en
nycket svår teknik för den genom-
snittlige nod-ellbyggaren att be-
mästra. Den nya Noblern slulle ha
alla de senaste designfj.nessenxa:
jiee-byegd. vinge oeh färtli.gfo:made
pLankningsd.elar. Dessutom en super-
d.etaljeratl rltningrritatl åv. €D &r-
tlst son har öga för att förkLara
konstruktionsdetaljer. En helt ny
Noblerbyggsats förtjåinad.e en helt
ny Nobler-d.esign. In kornner It Top
FLites Gieseke Noblerf.
Så fort son jag flck höra att d.en

nya byggsatsen hade kommit utrkon-
taktade jag Å1 Novotnik på M.A.N.
för att höra om han kund.e ta in en
test av bygget I sin tidning. En
tid. senare fiek jag en färggrann
kartong på posten och jag blev för-
vånatL när jag såg hur pass påkostad.
byggsatspaketet var. 31 a en färg-
bild. på en Gieseke-Nob1err bygeal
av en byggsats av Mark Sauer - oo
av byggsatsens konstruktörer.
Inuti kartongen hittar nan ett set
ritningar som inte är av denna
världen, Helt osl.agbara såväl i
ritteicnik som tilI infornativ bygg-
teknik. Vid fortsatt inspektj-on
hittad.es ett par formade kropps-
ovansidor ( ner om dessa längre
fram ) genomgående god. kvalilet på
balsa och en konplett tillbehörs-
uppsättning.
DetaU-er i byggsatsen.

Stansningen är mycket god. och pass-
formen nycket noggrann. Det är dock
en förd.eL att försiktiet skära runt
de stansad.e d.elarna med. en vass
hobbykniv för att förenkla lös-
görand.et av delarna.
l'lonteringen av vi.ngen går snabbt

nyoket tack vare triangelvinklafna och
stöd.klackarna på spryglarnao Var noga
ned. att varje stöclsprygel sitter orden
ligt fast mot und"erlaget - Lite extra
tid 1önar sig här för att få en rak
konstruktion. Inga justeringar behöv-
d.es för att få vingens d.elar att passa
och vingens grundkonstruktion var klar
efter ca 2 timmar. Var noga med. att
slipa in spryglarna franänd.ar mot fyr-
kantslisten och kontrollera att samt-
liga spryglar ligger på sanma höjd. On
någon skulle sticka upp ovanför tle and
ra nåste tlen slipas ner försiktigt för
att planlmingen skall kunna bl-i jämn.

Ri.tnj.ngen visar användand.et av wire-
utled.are nen sjätv föred"rat iag såd.ana
av pl.anotråd d.å jag har otrevlig& €3-
farenheter av sk flexible leadouts.
Några ord orn styroket. Jai; har använt
nig av, så gott son alla förekonnnandet
styrok men Top Flites nylonok ärr i
mitt tycke, det bästa son finns för
närvarande.
Den färd.iga vingen inklusive mekanisar,
flaps, vingtippar mm kom att väga ea
185 S vilket är ett utnärkt resultat
för byggsatsvinge.
Härnäst började jag ned. monteringen
av stabilisator och höjdrod.er. Bygg-
satsen innehåller färtligformade fram-
och bakkanter vilket'gör bygget lättare

Vär1dsnästaren Bob
0s J5.

Hunt startar upp sin



onstruktionen är
skun här nen änd.å

Kroppens uppbyggnad. gav nig lite problem.
0n jag använde nig av d.e med.skickad.e
F-1 och F-2 spanten kon den rekommendera-
d.e tanken inte att passa mellan kropps-
sidorna. Jag tillverkad.e ett par nya
spant i stället som var något bred.are
och fann d.å att land.ställsspantet korn
att passa perfeLt not mina nya spant!
Top Flite har lovat att korrigera d.etta
i kommande byggsatser. .Resten av kroppen
ned.förd.e inga problem. Efter att ha mon-
terat motorn på plats korn det stora ögon-
blicket när d.e båda färd.igfornad.e kropps-
ovansidorna skuLle passas in. Iessa var
toppent }4ed. endast en anings justering
passade d,e perfekt och gav kroppen ett
välarbetat utseende. Efter att ha mon-
terat d.e urholkade balsablocken på und.er-
sid.an började man skönja den särprägla-
d"e I'Gieseke-stilenrt som fullbordacles
då stabilisatorn kom på plats. Stabili-
sator och roder ät av samma typ son hos
orgi-na1 Noblern: konvex på vänstersidan
i stället för inbyggt högerroderutslag,
ett sätt som fungerar väl.
ilfter att ha tillverkat kåpa, hjulkåpor
och :nonterat sporrhjulet var mod.e11en
klar att kJäs.
Top Flite rekornrnenderar klädsel ned
sitt berömda l'lonoKote men efterson jag
inte tidigare har prövat på detta vilLe
jag i.nfe göra det på d"etta bygge. l'iin
avsikt var ocks& att tillverka ett plan
så likt rlei plan sorn 3ob flyger, sor;
möj1igt. I'iin enda avvikelse här var
sjä1va målningsschemat.Jag använd.e nig
genomgående av AeroGloss lack och fiirg
och efier slutla,ekningen montera.des

av kLassisk nod.ell - inget
1ättbyggd.

Spryglar med.
och trianglar

stödkLackar
=rakV

l
l

motor, ljud.dänpare och i väg till
flygfä1tet.
Tidigare had.e jag aldrig riktigt
trott på reklanuttrycket: flyger
rakt ur kartongenrt men jag gör d.et
nu. Kort sagtl Gieseke-i{oblern
flyger exellent. Generand.e bra
faktiskt om jag jämför med" min
egen konstruktion med rrmodern

teknologirr. Den end.a änd.ri.ngen
jag skulle vilja göra är att
öka spannvidden och ytan på sta-
bilsatorn och höjd.rod.ret något
för mer rrorkrt i hörnen. Vikten på
d.en färd.iga modellen koni att hamn
på ca 1215 I viLket verkar vara
ungefär idealiskt - lätt att kan-
ta men tung nog att kunna flygas
i kyttigt väd.er. Det höga sporr-
hjulet till-åter landningar och
starter i flygläge och d.enna ege
skap är en garanti för att inte --
modellen skall kunna sta11a oned.-
elbart innan hjulen tar mark vil-
ket nied,för att såväl starter: som
land.ningar blir perfekta t o rn i
b1åsigt väder.
Konbinationen: Fox { oz-tank och
OS t5 nedförde perfekt stuntgång"
Varvtid"er på ca 5r2-5r! sek på 18
m linor uppnåd.d.es. Testflygning-
arna utförd.es på | '/, nitrobla.nd.ad.
soppe" ocn Zinger 10 x 5 propeller
Som sarmanfattning kan siigas att
Gieseke ldobler i kombinaii.on neC
0S J5 S utgör en väl koordinerad
stuntflirgningssat,s avcassad för
såvi;ll tr;ining som täv1ing.



Det skall vara en
annorlunda
stunt modell
I ar.

Ur amerikanska nodellflygtid.ningar saxar vi några bilder
stuntkärror. överst: En byggsatsnod.ell: Sabre Stunter ned
Frank 0rtman FEffitcos uyåssats son introd.uceracies för
Ovan.un4re bilden: En nod.ell av den käind.a Gee3ee-racernr
Evans efter en ritning från Flying Models.
Til1 högerl Byggd efter O.T.Srnornerflå är denna
Mad. ltlan Sro, konstruerad 1947 oe}r här byggct av
J C Yates. Modellen är försed.ci med en 10 cc
täkrd"stiftsmotor av märket Or.wick.

Nq{anl fntressant stuntkärra, the Toucanr byggd
äFl[?id.y Lee.

på lite ffannorlund.a
Fox J5. Byggd" av

ca 20 år sed.an.
här byggd av l{arry



OLDTIME
by John Miske

(rorts. från föregåände nr.)

Vitsen necl. d.etta d.igra prog[am var 'att
proppa in så nånga manövrer son möj-
list i en och sanma flYgning vilket
innebar snabba mode1ler.

Yad. håintle d.å ned. alla d'essa ganl'a fina
konstruktioner som spelad.e så stor ro11
inom stuntens utveckling? Jodår nånga
av dern lever fortfara,ncle och fLygs i
01ci-rline-Stunt tävlingar. Inte aLla av
tle tid.igare nåi.nnd.a planen är ganla aog
för att kvalificera sigr men vi har en
lista på ca 110 konstruktioner son al-
1a är kapabla att flyga ,1-52 års pro-
gra.rlr och som håller kraven på 0TS (OtS=
Oltl Tine Stunt) Reglerna har varit Öe-
sanma sedan 1970 och är enkla ochl fram-
för alLt, tle frtng€rarr Här fö1jer d'on.

AVSIKTERS

1. Att stimulera och bevara noclell-
flygkonstruktioner solt använd.es und.er
den tid' ctå stuntflygningen utvecklacles
från tittig fristil til'l dagens stunt.
2. Att arrangera tävlingar för alla cle

rnodellflygare son tyckex oE stunt rnen

har svårt för att bygga och träna för
FAI programmet.

1. Del, är också en käns1a att dessa
tävlingar fungerar som ett traPP-
steg not nuvarand.e FAI tävlingar
för nybörjare inorn stunt.
REGTER FöR TÄVLINGAR3

l4odellenl
1. Konstruktionen nåste ha varit tiIl-
gänglig i ritnings- eller byggsatsfo::n
fran till den Jl December 1952"

2. Inga andra nod.ifikationer ti1låts
än d.e struktuella föråindringar som
avser förstärka planets konstruktion.

1, I4oclifikationer somr enl donarnan
markant äjnd.rar nodellens utseend.e
och/eJ-ler prestand-a jänfört ned' orgi-
nalets skall ej tillåtas.

DEIr 2.

Allnåintr
1951-52 års Al{A-regler för stunt
skall användas ned följande undantag

1: Santliga nu gällande bestännelser
beträffand.e flygsäkerbet ( d.ragprov,
etc)skall även onfatta 0TS.

2. 20 bonuspoäag tilltielas nodelI-
planskonstruktj.oner utan kopplacl.e
f1aps.

3. 10 bonuspoåirog ti1ld.elas nod.eller
försecltla med. fung:erande tåindstifts-
motorer.
1911-52 års progxam var enklare oc*
onfattad.e färre manövrer än det nu-
varande internationella och uppträ-
cler du i jeans och gunmiskor konmer
inte d.onarna att ens märka d.etta.

Författaren, John Miske, med sin
semi-skala Curtiss Swift bYggd
från en ritning ur MAN 5/50

*i
Här är en vacker $terling-R
err byggd av Lou tlolgast. End.ast
denna version är god-känd för 0TS
ej den version med. annan vingtyp
som du kan se på nästa sid.a.



gä,r följer progranmetr $tartförfaran-
de, start, planflykt (2 varv), stigr
ninge dykningr enkel wiag-svsa, loo1r
ingar ( 5 st;, buntar ( t "t)r invert-
eracl planfLykt ( 2 varv )r horisont-
elIa, vertlkala och önerliggande åttor
( J vard,era), en flrrkantslooping och
l.a,ndrring.

1951-52 års regler förorsakar en clel
probl.en när det gäl1er tollcelngar" För
ött untlvika nissförstånil vicl tävLing-
ar fastställer vir innan tävlingsstart-
enl vår tollcaing vilket ger tle tävlan-
de sanma fönrtsättningar och man sllp-
per dessutom tliskussioner efteråt.
Som exempel på oklarheter i reglerna
kan nä.nnas att rlet enclast föreskrivs
ett varvs planfl-ykt neLlan nanövr€&ao
Yi kräver åtninstone två varv för att
kunna ge domarna d.en tlcl de behöver
för att skriva ner sina poäng.

Ett annat onråde där d.et kan uppstå
toJ,kningsprobLen är ingångspunkten
för åttorroa. De ursprungLiga regler-
na säger att ite horisontella åttan
skalI påbörjas från vänster'netl loo1r
ingdelen förstl sed.an sägs att de
vertikala åttorna antLngen kan på-
börjas från toppen el-Ier underfrån
och att, till slutr tle överligganele
åttorna ska1l bertönas på sanna sätt
som d.e båd.a föregående. Yad tycks
om denna tankenöt? Yår tolkning är
att ciu är låst beträffantle den ho-
risonåella åttan men har vaLfrihet
i d.e båd.a andra alternativen.
l{är tlu nu har besl-utat dig för att
cielta i roLigheterna är det d.ags att
sätta sig in i reglerna och besluta
sig för vlLket plan man skall använda.

Ett bra val. om nan snabbt vilI kunna
börja fLyga är att skaffa sig en
Sterling Ringmasterr P-ll el1er Tak
viLka aIla är goclkåinda för 0TS och
kan finnas att köpa i hobbyaffärer
än icLag.

Tåink på attl när d.u bYgger en 0TS-
rood.ellp vara observaat på ev kon-
struktions svagheter. Syggsatserna
konstruerades ofta innan man.rik-
tig:t visste bur stora påfrestning-
arna var på linkontrollerad.e nod.elLer
och får ibl,ancl. nod.ifieras att passa
d.agens vetande. Detta gä11er t er
ofta vingarnas nittpartier som förr
oftast inte plankades ned balsaflak
men som man nu vet behövs.

Andra nod.ifikationer som vi har gotl.-
känt och även uppnuntrat är t ex
justerbara utledare och viktbehå1l-
are i yttre vingspetsen. På profil-

rcroppsnotLeller brukar vi också för-
Iåinga motorbockar och nosförstärk-
ningar bakåt" Denna nottifikatioa i
konbtnation med. epoxy och glasfiber-
väv rtnt vingens infästning i kroppen
ger en stabil front santid,igt son d.et
gier en stabilare motorgåag,

För oss son f1ög lina på fyrtio- och
fenti.otalet åir 01S ett fantasti.skt
sätt att rrrninnas tillbaks'r santidigt
son 0TS erbjucler nybörjaren ett enk-
lare flygprogram. Gemensant för aIla
utövare är att 0TS är roligt och det
är ju d.et det hela handlar on e1ler
hur?

0n ilu önskar en komplett lista över
OTS-godkända nodeller, kopia av -51
års progpam och ett tävlingsproto-
koll - skicka mig d.å ett internatio-
nellt svarsportoförsett kuvert rned.
d.itt narm och din ad.ress så kornmer
det på posten, Ilin adress är:
John Miske, 4i5 Clifton 31vtl,
Clifton, NJ 07015e U.S.A. /vS

.-'l,I1.,1,,j },'1.{$f:1$|:i,..' ffi*:."'''; l ''..

Denna Riagnaster skal1 ej förväxlas
ned Sterliagbyggsatsen ned. sanna
nasrn son publicerades första gången
M.Å.[. Oktober 1951.

Ehling-konstrueracLe nEasyrr frå.n
951 års Air Trails Annual är nor:malt
örsed.tl med en OhLsson .60, rnen tou
olgast flyger sin ned. en Fox 15.



OM ATT DöMA ISTUNT
Sosse Pettersson fortsätter här sin
artl.kel on stuntbed.önnlng - sett ur
tlomares s5rnvlnklar.

DEL 2.

DEN UAGISKA FEMMAN.

I FöREGÅENDE nunner av tr3ul1entr gav
jag syapunkter på varför poåingsysten-
et i stuntt trots det skenbart god-
tyckliga, är mycket vist ordnat.
Där förklaratle jag varför clet är o-
nöjIigt att ha nfuot systen ilär nan
clrar ifrån elLer J.ägger tl1t poåing,
beroend.e på obserrrerade fel, eLLer
rätt utförd.a noment av manöYern.
iinaa ska1l Jag nu försöka beskriva
ett sätt att bedöna stunt son är nå-
got åt d.et håLlet.
r,Åg oss TITTA lite på poängskaJ.an.
Den går från 0 - 10 och onfattar så-
leiles 11 eteg. I'Iitt I skalan finns
a1ltEå 5 och det nåste betyd.a någon-
ting. 0n vi jåinför med andra betlön-
ningssystem vi kåi,nner tlLlr brrrlar
skalans nitt betyda gotlkåint. Låt
oss sålecles anse att 5 poåing är gocl-
Länt. Skulle vi nu ned. stor tillför-
]itllghet kunna betlöna vad. son I cle
olika nanövrema erford.ras för att
få 5 poäng så slnrlle vi också över
huvud. taget få lättare att hitta
rätt poäng. I stället för en 1 1-
stegs skala får vi en 5-stegs plus-
och minusskaLa sora utgår från en
nollpunkt vitl 5. Icke goclkänt ger
en poäng under'5 och bättre åin god-
känt ger en poäng över 5. 0m nu det-
ta vore nöjligt, varför skulle tLå
d.etta ge oss en säkrare beilönning?
Jo, jag nenar att d.en kanske svå-
raste saken neil stuntbeclönning är
just att centrera skalan.

Sot{ JAG FRAMHöLL i förra nr:.nret får
tl.etta til} föLjd. att nan riskerar
att trbottnail åt nogond.era håIIet.
Det gör ju att man inte kan sär-
skilja cLom bäste e1ler d.on sä.nsta
och är, sorn jag ser det, den största
käIlan til1 orättvis bedönning.
För en oe.rfaren d.omare är tletta necl
centrering av skalan särskilt svårt
men även för erfarna såd.ana är det
ett problem. Yid. tävlingar försöker
man klara alr d.et här problenet ned
s k rrprovongångarrr. Det är tilL stor
hjäIp, men räcker ofta inte, utan
det brukar nogi ta en hel tävlings-
ongång i.nnan man uppnår naxinal

precision. Det är inget konstigt netl
d.et. Som i alla and.ra sanmanhang tlär
clet forclras tankeskärpa, tar cLet ].ite
tid. att njuka upp såväl sin lakttag-
elEeföruåga som sitt kon-i-håg hur
manövertra skall se ut. Är clet d.å nöj-
J.igt att på något sätt lära sig att
bttta fram till clen trmagiska fepmanrt?
Jag aaser d.et. Vad. bör ilå vara ut-
närkancle för en godkåinct nanöver?

JOr DEN SKAIL innehåtIa alLa cle clel-
monent som är typiska för nanövern i
fråga. Låt oss ta några exenpel för
att illustrera vad" jag menarr

VI 3öRJAR MED d.en lättaste av clen
alJa, nåinligen starten. Den består
av tre delmornentl Jänn rullning på
marken, lättrfing och jälun stigning
upp tilL normal fLyghöjd., utplaning
och jii,nn planflykt. Det är dom tre
ingretlienser son nåste ingå för att
manövern skall bli godkäntL. Att d.iss-
}cutera hur långt planet skall nrLl-a
e1ler under hur stor d.el av varvet
uppstigningen skaLl ske osv för att
nan skall anse att ett d.ehnonent är
nppfyLlt är neningslöst. Det går inte
att exakt ange detta. Gränsen är fly-
tande. Men aIla son sysslar med stunt
vet när man kan tala om att planet
har rullat e1ler när uppstigningen
varit grad.vis. Reglerna säger nrll-
ning under ninst 4r5 m så inte är
0r5 n gotlkåint och en uppstlgning ctär
nod.el1en synbarligen Lutar kan knapp-
ast ka1las gradvis. Jag tror inte
att någon stöme oenighet skul,le upp-
stå on vi tät några stuntflygare med
utgångspunkt från vad sorn här sagts
bed.öna on en start är god.känd. eller
ej.

tÅt OSS TA en annan manövet. tooping
består ju av en serie på tre nrnda
nanövrer son skall vara lika stora
och l-igga på sarnma plats och höjd..
De d.elnoment som ska1l ingå för att



manövern skaLl kunna anbes vara goal-
k€ind är alltså att figurerna skall
vara trel att clon skall ha en n.nel
forn och vara vä1 sanlad.e. Även här
kan man naturligtvis börja disslm-
tera vad. som är runt octr vad. som
är väl sanlat osY men tlet är son
tid.igare sagts, tänligen nenings-
löst. Jag är säker på att nan kommer
att vara tåi.nligen överens on att
när en manöver kan kallas nrnd. el1er
när loopingarna ligger väL samlad.e.
En nrnd. manöver kan t ex ald.rig ha
något hörn eller någon tillplattatl
del och en looping som ligger halva
sin tlianeter på sid.an av föregåencl.e
kan knappast beskrj.vas som sanlad.

PÅ mr HiiR sättet sku11e vi kunna
fortsätta att gå igeaon manöver ef-
ter manöver. llen ciet tänker jag in-
te göra cLå clet skulle ta alltför
1ång ticl och pIats. Möjligen shrlle
d.et kunna ske vid ett senare tiLl-
fäIIe om intresse härför finns.
Alla som kan str:ntprogrammet kåin-
ner vä1 tiLl vilka delmoment som
ingår i d.e olika manövrerba. Yad.
jag ned. den här artikeln v111 för-
söka förned.la är franför a1lt cLet
här sättet att se på stuntbeclön-
ningen. Jag tror att clom soro för-
stått nig och försöker tlllåinpa
den här metodiken, nycket snabbt
konmer att få större säkerhet vid.
sin bed.önning. I övrigt gäIler gi-
vetvis vad jag ticligare skrivit.
Men net nan vad. som erforclras för
5 poåtng är d.et sedan inte så svårt
att veta om en nanöver är bättre
e11er nycket bättre ä.r 5. 1[i.o po-
äng kan vi gIönna, d.å d.etta nä:m-
ast är av akad.eniskt intresse och

skuIle d.et inträffa att någon fIög så
perfekt så tror jag att man ögonblick-
ligen skulLe veta det. FöIjtlaktligen
vet nan att bättre än 5 skaLl ha 6 el-ler ? och mycket bättre en Bra eller
9za.

SAIIMA RES0NEMANG gäller naturligtvis
för ninclre bra och clåligt. Nollan har
här sanrna stälLning son tian. Fast det
inträffar tyvärr lite d.å och clå att
nan får g:e en nolla, Men tlå brukar clet
inte hel1er vara svårt att avgöra om
så'är faIlet. Minclre bra ger livetvis
en ]ra eLler en 4:a och då1igt en 1:a
eller 2:a. Som du ser så blir rlet on
nan lyckas med. tlet här sättet att döna
inte nycket över för slumpen.

VÅRröR DET SIIR en 5na i stäl1et för
en 7:a eller en 7la istäl}et för en
8:a osv kan ju clisskuteras, men rner än
en poäng feL bör tlet inte bIi. Låt oss
anta att clet son beror på slunpen så
snåningon i alla faIl tar ut sig. L,ite
för nycket på en manöver konpenseras
av lite för Lite på en annan. Återstår
d.å ilet som inte beror på slunpen. Det
kan nog till stor d.el hänföras till
inclivitluel1a egenskaper hos d.omaren.
Det kan naturligtvis vara såd.ant son
bristand.e iakttagelseförnåga, ringa
erfarenhet osv, nen d.et kan också vaxa
såclant som han anser vara viktigt och
nind.re viktigt. Många d.omare }äg1pr
t ex stor vikt vid flyghöjden då detta
ned att få ner rnanövrerna på rätt höj
är blanct d.et svåraste soru finns.
Mer om d.etta en annan gång.

Yänligen, Bo Pettersson, Yallentuna.



Motortest
Av Peter Chinn

Fox 35
DEN EVIGE MOTORF.IVORITEN BI,AND I
vjtnr,oni.ls srui{TFLyGARE FyLtER IJotu. 

I

.SV ÅLIÅ de notorer son tillverkats
til1s d.ags d.ato, han: ingen identi*
.f:erats rned en specifik gren eller
för så nånga år son Cen amerikanska
mcrtorn Fox Strrnt, 35.
INOI{ iinkont.roll har Fox JJ auto-
matiskt blivit de flesta anerikan-
s!:a nod.ellflygares vai vid rnånga
internatj.onella iävlingar. Fox J!är förrood.ligen d.en mest använd_a
notorn av a1la märken.
Onn fönSnA Fox l5zan dök faktisk-t
upp 1949. Inon eti par år hade den
accepterats av d.c flesta toppfly*
garna inom siunt .i USA och h::'
ålltsea.an dess, legat i ohotadt
popularitetstopp. i)et finns nu
and.ra bra stuntnotorer rnen stunt-
flyga::rta har lätt sig att lita på
Fox 1j. let rir inie risn starkaste
st,.rnt 15:an, inte hel"ler iir iien
speci':.1"1t v;il6jord men .ien ä.r läii,
t,j,i1ii:llit.li;; ocl: ha;' heyi:a.i si-::
r, r51 i;h,:t l:j: let iilldarnål vilken
'Jen r.i.r',..v;tdd fiir.

DEN IUOTOR son testas här är av 1967 &rs
nod.ell. Få1 on några, orginal Fox delar
har blivit så 1jte omänd.rade som Fox J5
sed.an d.en introducerad.es för J0 år sed-
an. Den fund.amentala designen har bibe-
hå11lts och är i det stora hela en väI-
iligt enkel konstruktion. Den består bar
av 16 delar, skri:var och packningar o-
rälsrad.e.

HUfUDK0I,IPOI{EI{TE$ är den pressgjutna vev
huskroppen vilken består a'r vevhus, d.et
kylflänsförsetlda cylinderhuvudet sant
bussningsd"elen. Sussningen är ganska
kort och insugningsport.en i vevaxeln
ligger nära vevhuseto Bränslets väg ge-
non axeln är dä:.för kort och det,ta korta
avstånd hjälper til1 att hål1a vevhus- |
vol3rmen minimal-. 

I
pÅ en I,TYCråT stor diameter i briinsle- |

lassagen i vevaxeln knappa:rt är nödvåna
igt hos en stitntrnotor är en vevaxel-
t jocklek av 11 ,11 nm fullt t j ll.räcklig.
Den til1 ytan modcrata j-nsugningsport-
cn^öppnar vid 45c AfDC oclr sluter virl
,i itr ATDC. öpprringer d: kvadra.i-i.sk o*h
axe ln ri: fi:jrsr:dij me. j en not.b:i1:ins"
DIC1J i"åPI'Åll-l koLver1 ,1;t lieehanii,e iir 1.y-
;i.sk lör ne-'1laril1.o::t- Fcx*r'rc"l,c::s::. Cans-
ka 1äti med. en he1,i llat to1:p, försedd
neC en ra!: kam.

ilN Li'lEl,l cgend.onir6 retalj ;il
husets blrl:;li.tta I'ir::nar eti.
V-'V3Xr11 ,,:.':r: i,i.;,. i,i; f;.
son behlivs , vi.llcet tc '. s
' t'r :l'.:'t i. r;,;.-:.i.=-:1',r..yl,ri
3;'.121 'r':,L.'1;t,-.:r l' il--

mot
rr-' l

cnt ionen
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i':cn --:_ vr:vht:sli,, :'_::: r,l r ,r i-.1-k e



gör clet nöj}igt att nontera notola
radialt on så önskas.

Cy3.intlerfod.ret är glittinpassat i vev-
huset och hålIs fast på vanligt sätt
ned ett töpplock som skruvas fast ned.
bultar mot vevhusetg övre del. Cylin-
derfoclret har en avgas- och en över-
strönnningsport vars storlekar är
ganska mod.erata. överströnnningspor-
ten upptar bara ca 1O0o av cylind.er-
cirkeLn. Portarna är öppna unel.er 1]2o
(avgas) oeh 118o (överströnmning).
Den korta förgasarhalsea bar En clia-
meter p& 7t14 nn vid öppningen - ingen
särskilil insats används. FörgasaraåI-
och rör är av sk spraybar-typ oeh
själva röret är 1t5 w F. En kraftig
neitbrlngare hå]ls på pJ.ats nect hjäIp
av 4 arnar på vevaxölns spets not
vl.Lka netlbringaren pressas då pro-
pellern clras fast ned. propellerbric-
kan och propelleruuttern. :

IIAN 3EHöV.ER B[nÅ se FOX l5tst i håtxd-
erna på vara stuntpiloter för att se
att tlessa vanligtvis ä.r lättstartade.
Vårt testexenpJ.ar var inget undantag
ocb startad.e saabbt on d.en flck entrsnapss i avgasporten när d.en var
ka}l och efter ett par choktag aä*
cl.ea var Yårnr
DE1[ VÅR OCKSÅ glädjand.e att närka att
motorrr Lnte behövcle någon övercl.riven
inkörningstid.o Yi gav vår notor 8 st
60cc-tankar av bråinsle på rik fyrtakt-
ning innan vi börjatle låta den varva
ut. Efter en sanmanlagd inkörningstid
om oa 1 tinne bibehöIls en stadig
tvåtaktning utaa tend.enser att sakta
ner. Efter ytterligare en hel ti-'nes
körning påbörjaåe vi själva testet.
VI ANVj|NDE såväl vårt sta"ntlarttbr&ins-
Ie för tester, innehålland.e ! 6 Xitro
som d.et av fabrikanten rekommend.erad.e
bränsletlFox Superfuel (vi3.ket har
liknande eller något lägre halt av Ni-
tronetan). Vi närkte så gott som ingen
skilLnatl i notorstyrka på d.essa två
bränsLesorter. På en populär 10 x 5
stuntpropeller varierade varrrtalet
neLlan 9'700 rpn (Power prop trä) tiff
10rJ00 rpn för en Tornaclo nyIon. Anil-
ra pxopellervarvtal var t ex 8t000 på
en 11 x 6 'IopFlite trär 9t400 på 11
x 5 fopFllte trär 11t000 på en 11 x 1
TopFlite trä och t1t400 på en 10 x 4
Tornado nylon"
UED HJÄLP AV en dSrnanorneter i en vag-
ga, uppnättes naxinalt vrj.dmonent
vid. 71000 rpn ti1I 46 oz.in. vilket
motsvarar J2 Lb/se,in. och är d.ärned.

körtt pe 5 /" Nitronetan. Yridmomen
kurvan avtog; stattigt allteftersom
beLastni.ngen rninskades och slutade
i ett naxinal effekt av Ordl Bhp
nellan 111500 och 121000 rpn.

ä

TEST. FOX STUNT 35

KönNIlicEN VAR jåi,nn uton då notorn
överbelastailes (propellrar för
7t000 - gtOOO rpn) vitket orsakad.e
ner vibrationer. Uncler normaLa för-
hållanden, ned en 10 x 6 eller 10 x
5-propeller gick notorre extrent bra
Det encla vi lnrntle närka på vårt
testexemplar var att förgasarnålen
var lite glapp i gängorna. Då Fox-
nålen egentligen inte är en nål
utan platt på en sida, var det lite
svårt att justera in den, men väI
injusteratl gick notorn stacligt.
FöR tfNKolrTROtIJvioToRER i stunt å!r
inte styrkan 0r45 bhp speeiellt
hög för en motor på 5rB cc av id.ag.
Enellertid får nan håL1a i ni.nnet
att notorn end.ast väger ca 181 g
(nngefär son en nornål 1t5 cc-motor
vilket gör iten nycket stark i för-
håIla^ntle ti11 sin vi.kt"

SPECIFIKATTON

llypl .. o..... . o.Eocylintlrig, luft-
kJrlcl r ö 91 es po lacl r två-
taktsnotor. Vevaxel
med roterande iasug.
Bronsbus sningslagrad.

Cylintlerd.i.am. t 2Or12 nm
S3.aglängd.: .. , ..'|.7 ,78 nn
S1aryolyn3 o. e o .)rl6f cc
FörhåIland.e : slaglängtl/cylincler-
d.ianeter! o r . r .O 1875/'l

Vikt: .... . . . .. .6rQ ozrca 181 ,6 ,g.
Pris i hand.elnl Vari.erand.e nellan

1252- och 2101- be-
roend,e på inköps-
ställe.godtagbart för en motor av d.enna typ



Några bilder från ÅK]'it:rs :jenester-
tävIing, åen 2i *ktnbs; i979"
Foto: A1f Eskllsson* Kungsbacka.

OM BRÄNSLE'
Ur en artj.kel av Klauset
saxad. från Model BuilcLer.

Även om de flesta i Sve-
rige förnod15-gen blandar
sitt bråinsle själva, kan
d.et kanske vara intress-
ant att se vad" några
amerikanska företags
stuntavpassad.e bränsIen innehåIler" Ej
angiven procentsats = metanol.
1o Cox Glow Powert 1A % Nitrorea 20 y'o

Saker AA ricinolja.
2. Fox Superfuel: 1-2 /, Propylenoxid.

ffi % oti,a ( "är"v 90 % ät
ricinolja och 10 /" syntetisk o1ja. )

J,K&3100: Jy'"nitro,
K & 3 100+l rr rr

ricin.
x2c

syntetisk olja
4. Al-clrich Magnun 5t caz 1 y'" propylen-'

ffi1 y', rieinorja sant
okåint /o synletisk olja.

5. Nitrotaner 1-2 f" propylenoxid, 5 /'
W/" syntetisk olja sant
rostskyd-d.and.e och oxidationshindrande
tillsatser.

5. stc ct stuntå 2 y'" ptopylenoxid, 5 /,
ffi-o75ffilandning av Klotz synt.
olja sant ricinolja plus Z y'o LuVricin

===!::11::::=:::=::::::::::=::::i::::l==
Propylenoxj-d använd.s som rrigniterrr och
vacl jag har förstått ska1l denna göra at
motorn startar lättare och att bränslett
särskilt njtronretanenr förbränns bättre"
(Vet någon mer - skriv och berättat)
Beträffande d.e olika oljorna skriver
Klause att alla är bra on inte motorerna
går för hett. Flarnpunkten för syntetolj-
orna ( tenp d.är^en låga kan antända årrg-
orna) ar ca ZJO, ocln för ricinolja ca
25Oo. Som synes är flampunkten högre för
ricinolja nen skillnaden är inte så stor
att man av den anledningen kan säga att
ricinolSa är bättre vid. hoga temperature
Den stora skillnad.en me1lan ricin- ocir
syntetolja är att ricinoljan innehåller
kol vilket utfäIls son ett skikt när o1j
an blir för varm. Deita gör att motorn
går ner i varv. Skiktet skyd"dar metallde
larna från förstöring och ofta kan en
överhei;tad. motor stanna utan att ta ska-
da när man kijr på ricinolja. Syntetolja
me:1för större rrnypningsrisk" ocir risken
fii: förstörtla rlelar är stör're. Förd.elen
mer.l synt.olja är iiocii :tt'u den ger aning-
en högre effekt då den i;ei närkbart 1äg-
re fr,L,r:tion

okånd. /o

i:Jan Bjernby (tv) assisterar Karl-
Erik Börjesson.

2i "Ian 3j*rnbys "lialrrow"
j; Thoranry Ötrlund och liagnus Söder-

qvis t" r Aifi'1c

4: Donarrra i sc*t-is iu;ii,; ll-tll ijelstarn
oclr .:at..t Jt'1't.-,,j '



När d.et gäller syntetolja rekommend.eras
Klotz Special Formula Teehniplate Z-
cycle Eacing OIi (Kt-100) ned flampunkt-
en 2650.

Inköpskäl1or i USA för NitronetanrMeta-
nol och Propylenoxid. anges tiII:

Nitrotane Space Age Fuels
RR ,, Kewanee, tI 6144]1 U.S.A.

Inköpskäl1or i Sverige förr
Metanoll Malnsten & 3ergvall
Nitronetan: I tal-American
notorinpoft. (oe-7t 1 30 77)
sorr även har metanol.
Lubricj.q: Fregus HobbyrGråbo.
@412*) --

Vet någon om propylenoxiil finns att
få tag på i Sverige?

Från engelskan: Wi1ly 31om

8n glödstifts-
nyckel av d.et
här slaget kan
vara bra att
ha till hand.s
vicl flygningar
und.er varnare
d.agar.

En justerbar ritlinjal som passar
aIla storlekar på kurvor tiII-
verkas Lätt av en trärensa på

j:::lr:::::l

ij::ii:::.l.

d.etta sätt. Variera antalet
klotsar för att få rätt höjd
på'kurvan och skjut d.em fran-
och tillbaks för att få kurvan
som du vil] ha d.en.

-_+

+--
En liten rnagnet som hålls mot skruv-
skaLlen på d.et här sättet underlättar
montcringen av t ex styrok. Brickan
sorn skal1 ligga me11an platform och
rnutter har ju son bekant en tendens
att a1ltid. trilla av när man håIler
på rned att furnla på mutterno



Eåir åir ett exempel på ett intressant sätt att montera land.stället på profil-
kroppsnodeller. Den stora förtlelea är att tanken och land.ställsbenen inte
behöver bråka on utryrnset. Dessutom blj-r installationen nycket snyg:gi.

Byggtips
När nan ska1l fästa nosringen av p1y-
wood mot nodellens nos, är det svårt
att centrera ringen och få den på rätt
avstånd. från spinnern. Här är en icL6
för d.ora som använiler konbinationen:
Fox .JJ oc}:. CB-spinners.
1. Fila till notorbockarna så noga

son nöjligt på kåinn. Prova med.
spinnern och nosringen. ( rtg.t.)

Spinrrer hosrivrl

F 2 mrtt
meå\orin3 qr

Fi1 l.

När d.u anser att det är d.ags att
limma nosringen, tar: d"u bort ned.-
bringaren och fäster spinnerns in-
re halva necl hjälp av brickor och
propellermuttern mot nosringen sonn

tack vale den eentrerad.e spinnerde-
len kan limnas per:fekt centrerad"
ocir på, ett runt on, lika stort; äv-
s'rånd till" spinilorno Dessuton fun-
gerar spinner:delen som skruvtving
sor:r hål1er nosringerr på plats vid
linningen moi motorbockarna.
/ r:r.l- c \
\ l -Lti.c. I

i1;iLsningar:, iiarrs i;littLer.

se l nneråel hosrivtg

I";1

I::81

Frl 2,

(otinn^aå)

2.

(ti**"Å)

Aktuellt
ltruvarand.e värIdsmästaren: Bob Tlunt
håller för närvara,nde på med att
bygga en ny Genesis. Den nya mo-
d.elIen kornrner att vara avpassad
för en sk trp::op-drivett (ned.väx-
li rgsanord.ning mel1an notor och
propelleraxel) vilket ti11åter
honom att använd.a en 1{r'-propeller
till sin 0S l{AX 40 FSR. Tack vare
ned.växlingen kan motorn gå med
upp tilJ 15 - 1.6000 'rarv/h santi-
d.igt sor,r propeller.n endast gör ca
7500 - 8000 varv/h. l,Tan kan allt-
så. utnyttja motorns maximala.
styrka.

,/llr Stunt )iews, 6/79,1



Visste du att
När du fLyger ett storstuntprogram
och svär över att motorr: inte orkar
d.ra i vissa manövrar, så har denna
ett litet E-e ned att hinna necl att
även göra så att nod.ellen flyger"
MED HJÄLP av en miniräknare får man
fram cle nest fantastiska siffror.
Ta t ex en Fox 35. SlagJ.åingclen är
18 nmo Cylintl.erdian. 2Otlt Kolvyt- 

=an 1t2{ cm' och s1aryollmen JrB2 em) "
RÄKIIAR I"IAN sedan med att d.en hålIer
9500 rpn under J min" så skall mot-
orn snurta 66t500 varv. Under den
tidlen hinner spetsen på propellern
tiJ.lryggalägga en sträcka av 5tj
nil i en fart av 451t6 l&/h eller
126 n/s. Den skaIl dgssuton försö-
ka flytta på 513.5 il luft eller
7 r72 liter luft/varvo Kolven skalL
förf3.ytta si.g en sanmanlagtl stråcka
av 2))Q m med en sn:ittfart av Jol
m/s e11er 20r 5 l@/h och ska1l und,er
tiden pumpa 310 L luft-bråinsleblanrl-
ning genom notorn eller {619 L/nj'n.
VINDSTfRKAN i förgasaren håller sig
onkring 18 n/s e1ler 6619 1ffi/h.
3råinsletanken ryrnmer i aIlnänhet
100 cc och räcker ganska precis
tiden ut och det gög att varje kolv-
slag behöver 1fi mm) bränsleo-Den
aktiva d.elen består av 1r2 nm) ne-
tanol och 0r 1 wrtl o1ja. Metanolen
förgases och tar en giasvolyn på ca
400 nn1.
GE DfN motor en chans att klara d.et-
ta genom att sköta den väL så är den
även snäll not ctig och ser till att
d.in nod.ell flyger som den skallo Den
avger trots aIlt d"etta lite effekt
sorn skall räcka för fra,nd.rivningen"
I'UNDERA en liten stund över hur nyc-
ket 51 1 m7 verkligen äro Siffran är
teoretisk men omräknat neti verknings-
grad.en så är den äntlå ganska så enorm

1 m3 = 100 l-. 511 ni - ZO tankvagnar.

B U G All Hälsningar, Åke Nyströn.

Willys timer:
Hej !

Här är en enkel (fuff) skiss på nin
timer.
Iil6en ned. timerförsedd. notiel-1 hänta-
des från tid-ningen AeronodeLLer. Ti-
nern inköptes för ca 401- från Model_
produkter, Härnösand. Beställd typ
skul-1e ha ca 5 nin gångtid. men den
är i verkligheten bara högst ea 5t5vilket inte alItid. räcker för hela
programmet. (tvärstopp i fyrkl-övern)

AR STUI{TI"TOTOR}I FOT. i{OG KOMPRESSIO}J?
========= ==== = = == = == ============ == ==
tannar modellen 1ätt efter en tvär
növer? Det kan bero på för hög kon-
ssj.on e1ler för mycket nitronietan

bränslet.
ar Du problem att ställa j"n notorn?
1ir notorn väldigt het? Det kan berc

för hög koqpression eller för rnyck-
r; nitromeian i bränslet.
nviind. gärna extra topploci-spac1:ni:g
id inkiilnir..T. /i;.','-l I,./ 31or-.

Furkti-
onen är
att den
roteran-
de ski.-
van som
instä1-
les på
önskatl.
tid (nax
startas
ned. s
ren nar
nod,el1en släpps. När skivan roterat
så att pianotråd.sarmen kommer nitt
för spåret, s;i fr.igöres öglan som,
via viren, är spänd till klänypan
varvi-d bräns1esl"ången kläms åt.
Ladd-ning göles onvänt. Tyvärr har
d.et visat si.g att gång tid.en är för
kort när motorn stä1ls rikt dvs när
nodellen gfir satr:ta. I övrigt har sy-
stemet fungerat bra och huruvid.a ti-
mern notstår o1;a och irlhrationer
återstår att se. Viktökningen upp-
el:attades tiLl ca 4| g. Vad som be-
hövs är s e:l-ed.es en tirner med liingre
gångtici.
Il:ilsningarn 1^Ii.11y B1on, A1ta.

ro?Ff s i Jcr

k I åÅn9 er
(+i llfi ra 4
nedtill

B"l*s\e slang
{'o,n; /rin

Piq\^r{ r j årqr*r

frne*att lrul l r" i.".\-\ )

f Frf ", s iåan



Tips på verktyg mm
Ånnonsen från C1aes Ohlsson AB i
fö:ra rt3ullenl visad"e några använd.-
bara prylar - här kornner några til1:
1/ Cylinderrasp (kataloenr: 20-51J)

ned. d.ianeter J2 mm och Iåingti 40 nm
är nästan son gjorcl för att göra
urtag i notorkåpor netl. RasBen
fästes i. stativnonterad, borrnask-
in varefter kåpan hå11s mot rasp-
en för hand.. Raspen koster 11:50"
Urtagen passar nästan precis för
Fox ]5.

2/ nrotsch. (katalognr: 20-t571) åir
id.eallsk att bona upp propellrar
ned. Först borrar man upp från
ena hållet så att propeLlern näs-
tan går på axeln, sen tar nan 1i-
te 1ätt från andra håll.et. 162-

J/ 0ljebryne ttArkansasr (katalognr:
100 nn

rekomnenderas för motorjobb sant
finare eggrrerktyg. Detta brSme är
betyd.ligt hårdare och finare åin
vanliga br;rnen. Pris: 322-

4/ lrickor tq1.(katalosnr: 11-506)
Dessa brickor är svarvade och
6:anska stora och styva och så-
1ed.es lämpliga för att fästa no-
torer med.. Uppmätta nått en1 skiss.
Pris: 4:80 för 100 st.

I 4 nnnv-

3 vrnm

ö,5

4



MEDLEMMAR I SLIS
Anrlerss onr &ars-lke
Åacleresonr0ve
Anilera aon, S tefan
ÅronEsoarGölan

3altzersearBJfno
3arckrRaino
Barniltsson,Jan
Sertllssonp Ingenar
BjerllbyrJan
BlonrtJ11ly
SobDr Ingva!
3öbllnrMatg
3örJ esson, KarL-Erik

EkbergrRolf
Ekst!önrStaffan
EngbergrStefa^n
Erikg son, EEbj ör.n
Eriks6onrLars
EekilssoarÅIf

Forbech,EennJ.ng
Franz6nrtlats

Goude, Jonntrr
GrabnrGunnar
OrenholnrBe!tlI
GunnarssonrMikael

EallgrenrClaee
EansaonrAntlers
EansEonrÅnilorg
EerserorPetter
EeljerLennart
EelnbrorLare
Eolh€rrPet€r
EuEsrErik

IBaoasonrRonale
Jansson, ClaeE
JorBlingrPer
JinbäckrThouas
Ingralds6nrGolr
Johannes son,Håkan
Johaa8BonrGöEta
Joassonrlugolf
Jå,rvi.nenrKarl

trlaatzrErla,nd
treLnuleiaen, Kauko
trärrnattrLeif

I/ake,Ralmontl
LarsBonrEvelt
Larssonrlngenar
Lintls trönrMartia
LLnrlströurMats
Ll!n6rElLlng
LittkerEåkan
LjuaglöfrJan
LuntllRolf
LunclerKnuil
Luntlgren rAnrlers
LunillnrBjörn

MagnusEon, Lennart
MathlsenrMorten
MattEBon, IJennart
MlttlerrHans
Mortensenrtelf

Norrl6n, Lars
Norl6nrGöran
NyströrorÅke
0lofssonrLars-G
0lsBonrllang
0lEEonrMatB
01sonrMlkae1

Pa1n, Lennart
Paln, Lelf
Perclval rGl€n
Pet ters son, Anders
!etters sonr So
P6tterB Bon, :(ar1-Cunnar
Petters son, Thomao
Pontan, Sven

Rabenhfj rtians
RaEEmusEenrJohar)

Eenbyggarevägien 9
Åegatan 2C

Kåi.Ueatan 56
Lonvåi8len 18

Rfnniagen 1A
Våstra-Ryats Prästgårtt
Erlksvägen 5
PL't500
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RLnclborg, l"Ukael
Rooe, IJars
Roebergr Thonas

Salennark, OIa
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