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och necl detta nunmer Lnförs nu ett nytt betal"niugssystem i StfS. Du kommer; någonstans

i_tlclningen, att bitta ett inbetalningskort
på ett beLopp son Llgger någoastans nåttan
2tJQ oc\ JOl-. Eur stort just ctitt belopp åijr
beror på hur J.åinge sedan clu slst tetataaå din
årsavgift. Var snäl-L och anväjrcl d.etta inbetaLningskort ongående så att jag kan få ned.lemsmatrikeln aktuell till nästa fiunmet. Som
jag berättade i förra numret införs cletta system för att unclerLätta kontrollen av att neaJ.emsavgifterna veakligen kommer in. Nästa gång
d.u behöver lätta på plåaboken blir a1ltså on-

kring

clen

förste April

1gg?.

En ay täv3-ingssäsong har startat och med. den
en ny trencl i Sverige. Jag tåiaker på det ök-

i:rtresset för nstorart modelLer. Efter vad.
ryktet gör gällancLe, så ko.mer d.et att preseateras ett större antal nybyggen, avsed.d.a för
motorer orn {0 - 60 storlekar und.er året. AI1t
från isärtagbara Avantis till sku.mplastvingsförsetld.a ttMy 3lue.F1otorer i ropet är ST 46:or
0S 40eor och d.iv. Foxar. Det ska11 b1i intressant att se hur d.et kornner att falla ut. Jag
ad.e

att kunna korqma ned.
om d.essa byggen und.er

hoppas

tion

b!,lder och infornaåret.

Det komrner att bli ett litet hopp tilL nästa
nuruner av rt3ullenrt pga ett ound.vikligt xepnöte i April - Maj. Jag har sedan en dryg

vecka på nig att få ut ar 4 s& fatta pennan
oeh se tiII att jag har naterial tilJ. en ny
tid.ning senast den 22 Maj.Setlan tar Jag semesterf

Vi ses i

sopmar,

5VERIGES MODELLFLYGFöRBUND
SLUTSTI{LLNING
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LANDSLAG5-i
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INFöR EH OCH NM 1981
Räkan

Klubb

Namn

Cup

5M

Totalpoäng
] bästa

ffi94
1875
44 Västerås FK, MFS
5971
1949
B 272 valrentuna MFK
5647
\
1778
MFK
Kungsbacka
N
ll
Alf Eskilssdn
4936
R 152 Skaia LinflYsklubb 1610 1661
Erik l-h.tss
49?t
1524
Kungsbacka MFK
N It
Jan BjernbY
4762
15t1
N ]3 Kungsbacka MFK
Ingolf Jonsson
.4717
1417
1175
o 2t+ AKM6
Ulf Selstam
4649
1572
g
MFK
Vallentuna
27?
Johan Rasmusson
4525
14tj
1tB9
Kungshamns MFK
A fi
Conny Äqvist
4499
1414
N 1t4 Trelleborgs MFK 1481
Lars Roos
ovanstående'
Ligan omfattar alla tävlingar som ingick i ligan 1g7g-AO plus de 2

1.
?.
t.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
$-..
,-

Ove Andersson
Äke NYström

U

som
Eftersom SM är sista tävling före uttagning får resultatet därifrån räknas
om det vore från 2 tävling"i. mft enligt ieglerna för landslagsligan
reserver
Laget för 1981 års NM och EM är de tre första enligt ovan' övriga är
i tur och ordning.
7-12 juli'
NM:går prel i Norrköping 23-26 juti 1981 och El"t 9år i Genk i Betgien

, 0BS Av praktiska skäI presenteras endast de 10 första i slutställningen

LANDSLAGSLIGA

I

STUNT sAsoNGE\--l:90-91

ställninqen efter höstsäsongen 1980. Ligan avslutas
Ligan gal1er uttagningen inför VM och NM 1982'

Plae
1.
(;z 2.
v'r 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12,
13,
14.
15.
1.
2.
3.

1.

Klubb

Namn

Jan BjernbY
Äke Nyström
Ove Andersson

Erik

med sM-81 '

Huss

Johan Rasmusson

Ingolf

Jonsson

Mikaöl 0lsson
UlF Selstam
Alf Eskilsson
Lars Helmbro
Staffan Ekst'röm
ConnY Äquist
Sven Pontan
Johan Ätrting
Karl-Erik Börjesson
OXELöPOKALEN
VÄNERSBORGSPOKALEN

JI'LTAVLINGEN

Kungsbacka MFK
N ]]
B 272 Vallentuna MFK
U 44 Västerås FK' MFS
R 152 Skara LFK
B 272 Vallentuna MFK
N ]1 Kungsbacka I'IFK
R 152 Skara LFK

a 24

AKl,tG

N ]l
P B0 Trollhättans
M 15 AcroflYers
O

5t

B t9
B 39
N ]l

Kungsbacka

MFK
MFK

Kungshamns MI-K
Handens MFK
Handens l'lFK
Kungsbacka MFK

2.

3.

Suruna

1627 1577 1rt5
1BB5 1964

t750

1897

1941
1596

3237

1480

16t7

16t11

1515

1488

-

1ttz3
1266

t7t8

t117
to42
2911

1137
1680

244'
1680

1402
1400

1426
14Az
1400
1395
1339

1137

1tt7

1I+26

1395

1tt9

-

t>ig

4740

+
qR
ÅnSmörer vi,

1J str i
vanligt sanlades
vanligt
blev tlet
Vallentuna, och som
ned.
nycket
tiivsant
nöt€
d.islnrteett
rancle och en hel cl.el sevärdheter.
Soro

SjäLva nötet blev ganska snart r:nd.anstökat och beretlde inga större s€rs&-

tioner. Ene1lertiil fastståi1Iiles att
vir i likhet ned SLIS-väst/Syd.1 borde
träffas r;lLte oftare och sekreteraren
flck 5. uppdrag att arrangera en träiff.
I övrigt d.iskuterad.es !R (någouting
som vl nodellflygare tyvä* är väId.5-gt
d.å3.iga på) och clet beslutades att styrelsen s}uIle försöka organisera uppvisningsgrupper. Eär nä"undes också att
ett samarbete netL sfJt (Stockholns Läns
Mod.eLlflygförbuna) kuncl.e vara låinpligt.
I samband. d.ärned. beslutades att styrelsen utarbetar en fo1d.er, avsed.ii att
skickas ut till PR-nörlig instans som
talar om våra krav på utrSmmen oeh
säkerhetsanordningar.

skalI vara ute i nycket god. ticl, deLs
ta hand. om d.omarna på ett någorlund.a
nånskligt sätt sant åtninstone se t'i11,
att clonarnas självkostnatLer blir betald.a.

Från SI{FFls grenstyrelse framkom att
maå eventuellt t;inkt artangeta en
stunt-( d.onar?)knrs för östsldan. Som
preli-ninärt clatum ansåg nötet 23 lqaj
kund.e

vata Iä^rnplig:t.

Efterrnötet beskåtlatles rnod.ellerr såväl i natura som på flln från1m i
Polen. Dessa förevisningar visad.e sig
spritl.a stor entusiasm franför allt
bland nötets yngre d.eLtagare.
Sannanfattnlngsvis förefaller d.et son

om den uppåtgåend.e trend.en inom stultflygeriet nu även på allvar börjar
snitta av sig till öst-siclan. Av VMfilnen verkar så även vara faLLet int-

vanligt. Där
ernationellt.
från ordft 3o Pettersson för d.en som så önskar.

Ssnarfrågan togs upp som

Protokoll kan bstäL1as

ansågs sorn självkLart att arrang€tartcle klubb som anlitar clomare, d.els

Bälsningar, l{ilIy 31on, Sekreterare.
PNESENTATION

AV LINFLYGO}ts.bET

T

VÄSINNÅS

Tästerås fLygklubbs norlellflygÅektion
har fått anlagt en asfalteraiL linflygcLrkeL son, för närvaranrle, år Sverl.ges
enclai

Det börjad.e
munen 1976

med.

en skriveLse

tiLl

kom-

L sanband necl att en ba^na på

VID

JOHAN}IISSERGS FLIGFÄTT.

att asfaLtera. Ännu återstår en clel
arbete Lnnan aLlt är klart.
Eela f.infLygfältet består av en yta
på ca 1ot0öö 12. På denna yta ryrs ea

asfalterail eirkel necl en yttre rad.ie
p& 24 m och en inre pA fi n. Vicl si-

Konrnunen svårå- d.an, ca 12 rn ifrån, fl.nns en gräsoLrkde tLå att d.et ej fanns pengar i clet år- e1 rnecl rad.iea 2t n. På detta fä1t ka.n
ets, ej he1Ler i 1977 års bud.get. En ny vi fJ.yga aIla linklasser som förekonskriveLse Låinnadessln 1978 och pengar
ner X-ilag. Ävståntlet tiIl publlk åir
resertetailes*i 1979 års buclget.
ninst 10 u Jrfu 25 -rad,len enl Luft-

f,Lygfältet asfalterad.es.

I Juni 1979 påbörjad.es grävningen och
grusbäild.en var klar strax före nld.somnar. Sedan fick vj- en nycket regnig
sonmar och höst vll-ket gijorcle att d.et
var för njukt i narken för att ta sig
dit öch Lägga asfalt. Inte förrän en
och en halv vecka före niilsoumar 1980
var d.et så torrt och hårt att riet sick

fartsverkets

bestä"nmeLser.

runt fäItett Västerut är
ytor, utan någon större risk för turbulens. österut fl"nns ett skogsparti som kan åstad.konna turbuLens vl.tl ostliga vibclar, nen
d.en vauligaste vinclrlktningen är våstIlg.

Terråingen

TT-r.ygfälEeT neA öppnå

Ått hitta till.
flygfäLtet är inte
svårt. Jag hoppae
att bifogad kart-

Linflygomrödet vid
Johonnisbergs Ftygplots

i Vösterås t

(

*l

eklss kan ge väg-

Lui[vlka
Fagårsta

Ledning.

liie

3eträffand.e över-

lD

65

Klub

nattniag finns
nånga aLternativ.

d

Exp.

Jagl nåinner här
någrar Inte långt

från fLygfältet
lLgger

l,örnrdöen

netl ffEI(-KFUMT e
vanrlrarhero, som
har hyggliga

priser.

I

Klubbhueet finns

begränsacle nöjJ.lg-

Johannisberge

Elygplats

heter för över-

nattnlngl

om

tnåJe

metltager sovsäek
och Lrrftmad.rasso

Plats f,ör tält

och

huevagn finns intill klubbhuseto
Det finns oekså sn
större carnpingpJ.ats ned batl några hunilra meter

\--/
\

G&ngstig

från fåItet. It1at
flnns närnast på

Linf

Barkarö

tövudden

lygomr&d

vanil.rarhe"rmet. qeh

Esso-tavernan,

2r5 W norrut.
/Ave Anclersson/

- cirkel

.Aifatterbd

Johonnisberg

cirkel

Bcrd

Comping

=3Bgggårogj
uppstår
Vicl. becLönning av progranmet
det avbrott i.'d.omarnas ögonkontakt
mett rood.ell-en. Deesa avbrott uppstår varje gå"log clomaren skaLl skriva
ner poåingen för varje utfördl nanöver"

Ofta blir elet så att tletta stressal

korta ticl clet
tar innan nästa nanöver påbörjas och
tl.en ticl d.et tar för d.onaren att betänka poåingsättningen för den närnast
titiigare utförtla manövern" Kanske är
red.an nästa nanöver påbörjacl när domaren höjer bllcken från pappretc
d.en som d.öner pga tlen

Detta skulle r:ndvlkasl och

clärLgenon
ge tlomaren heL ögonkoatakt hela ticl.en

och a,utomatiskt ge honom stöme heLhetsintryck av flygnlngen, om domarea had.e en nedhJälpare som skrev ner

resuLtatet" Domaren skulle ttå få ner
tid. att tåinka lgenon. poäingen för

je

manöver"

En log[sk fö1jd av d.etta vore att
haaclsignalen kuncle slopas, just ilärför att domaren flxerade fl.ygningen
hela tid.en.
Synpunkter på dessa rader är önskvärcl.a så skriv t111 nBullentr med.

vad Just DU tycker.
Med

stunthälsningar, Per Jersling.

Hei

Slisare !
Eä.r konmer några ratler från en hittills

okåincl. stuntflygar€ r
Jag heter Martln
lind.strön, är 19 år
och sed.aa 2 är ned.Len i SLIS. ( .fag är

ju givetvis också
i Västerås

med-Iem

l4rK)

Jag har notLellflugit
sed.an 1978. fntress-

et för stunt kon

gaaska tid.igt. Inte
undra på d.etr Jag
had.e ju en förebiLd.

å sam'ns, klubb - Qve And.ersson. Jag bl_ev
även påverkad. av en klasskanrat, åen

icke helt okåind.e Thomas pettersson.
Sagt och gJort. Jag satte igång. År
1979 h'ad,e jag passerat nybörjarstad.iet
något såniir och börjad.e se nig on efter
en J!-kärrar Jag fann också en , en
Sabre Stunt i byggsats från Jeteo. Eösten 1979 påbörjad.es arbetet son shrl1e
komma att ta d.rygt j00 ti-nnar. Hösten
året efter var nodellen färdig, Med.
nexverna på helspåinn åkte jag ut till
vårt fäLt vid" Johanaisberg," Jag had.e
tid.igare gjort ett par flygningar med
0ves Silverbird och had.e d.ärför ett
visst hum om vad. som befann sig i d.e
and"ra linänd.arna. Nåja, väd.ret var bra
oeh resultatet blev 6 flygningar och
d.essbättre 5 lyckade landningaro Jag
gjord.e end.ast någon enstaka 1ooping
och lite inverterad. flygning. Menl vi1ken känsla! Min första riktiga stuntkärra

l

Det blev d.essvärre inte några fler

flygningar d.et året men i år blir det
d.esto f1er. Und.er 1!Bl konrner jag inte

att

synas på tävlingsarenorna mer än

som supporter. Jag
na und.er hela 1981

planerar att träoch 1!82 ä^mnar Jag

köra min första tävling.

Med.id.etta brev föIjer två
en gåva t111 SlIs-arkivet

korto De är
från nig"

Lite d.ata om mod.ellen sitter kanske i.nte
i vägenr
Mod"e11: Sabre Stunt

Spännvid.d.l l0rl = 'ltlQ mmo
Låined.r 850 nrn.
Ylktt 1)2O g. ( otankad )

TankvolJrn

|

114 cnt

Motorr Fox j5 Stunt
Fropellelr Zinger 10

x6

yj. Ses i sornrnar!
i{älsningarl }lartin tind s trörn
I r e S.iurhovd.aaån
110 72

Västerås.

EeJ

t

Jag läste Johan Ragsmussons fråga i
n3ulLentr om hrrr nan fäster kabinhuvar på en stuntkärra. Detta kan
vara ett ganska tid.söd.anclrå och tålanod.skrävand.e arbete.
Jag brukar göra så här" 0n rLu skaLL
ha ea kabin som t ex nThnnd.erbircltypenrr d.vs en helt utanpåliggand.e
på en rak kropp antingen denna är
klädd. elIer inte. I,ägg clen utva1d.a
kabinen på kroppen. Huv€n skall naturligtvis vara tllIklippt och fixatl til-L rätta passfornene Rita runt
med. en pennao Skär sed.an med en
vass kniv (skalpelI) ett ttdiken, ea
1-2 nn d.jupt och lika brett el-Ler
något bredare än kabinens tjockleko
Peta unclan balsan ur cLiket och pas?.
sa Ln kabineno När du slutg'iltigt
har b-estänt. dig för. att kabinen passar lägger du. en sträng av epoxyJ.åm
helst av ell typ son är g1askLar om
du anvåinder en kLar kabin. Du kan
också fästa kabi.nen rned. Eot-Stuff
av tlen tjockare typen. 0n clu använd.er Eot-Stuff sJ-ipper d.u att nåla
fast kabinen.

Efter det att kabinen har torkat,
slipar du av ev skavanker runt om

Th,,rnde.åir-d\t

" e/,

ne11an kabin och
kropp och jåirnnar t111 ned. ett vattend.oppat finger, så får clu en jåinn och

snygg yta .son santid.igt är siark.
Ear clu ingen Epoxollte kan clu göra
son jag gJord.e innan dessa moöerna
spackeS. fanns. KJ.ipp en remsa sid.ea
elLer tunn ny3.on ooh lacka fast över
skarven melIan kabin oeh kropp. Även
d.etta blir starkt och brrrkar håIla
not vibrationssprlckorn
arbetsmetod. gä1ler för om du
t ex viIl ha en nslimmaren eller

Sannma

stöme kabin på d.en .nganlan iloblern.
Detta gäL1er även Gleseke-Noblern

und.antag för bakre d.elen som nan
får fäIla ln i balsan genom att skära
bort ca I mrn för att få ett snyggt
fäste för kabineno l{en tåink på att
om" du: skall få ett .snyggt utseende
med.

på kärran så nåste jobbet göras

ned.

OII!SOIgc

det är något oklart
eller besvärllgtn
Eälsningar, Alf EskiLsson
Ri-ng gärna on

Mer om kabininfästnJ-ng längre fran./R

skarvenn Secl.an spacklar d.u ned.
it

Epoxolite i skarven

T,

4

ovt,RD6L

Efter att
on 0S 40

ha
FSR

Läst llats Franz6ns racler
L förea s3ulLenr kan ctet
på pLats necl en färsk öv

RC-Pattera

Und.er tirl.en härskade Super Tigre G21/46
som heme på täppan. $$ 46tan, är en
baffelförsed.rl, öglespol.ad motor, neclpressad I ett G21-vevhus som första
gången tillverkacles såsom en .29 (4rg

sättning från Flyin

%99J9=EgE-r Av EenrY Nelson, uSA.

cc) notoro Detta nöjl.lgeJorde en lä+t
sch stark stuntnotor ( Ja^nfört ned.

åsiktea hos linkontrollf3-ygare gör gäIlaarle att d.et enöa
.- jom notortlLlverkaraa bryr sig on1 iir
att få fran notorer åt R0-f,Lygaxna
osh att clet ä.r nöd.viincligt att konYertera RO-notorer om d.e skaLl anDen allnaana

för linkontrsl].
EneLlertitt finns bevis på notsatsen.
Efter d.et att SilL tlerwage kon 2ta
i etunt vid 76 års WI meö en EP40t
kön clenna motor ut i linkontrollutförand.e. Nnl två år efter det att
Bob Eunt vann 80 års TI,[ ned en 0S
40 FSR, har också rlenna motor utkonnit i linkontrollv,ersionn Inte
bara detta. I OS har -inte nöjt slg
nett att bara-förse notorn ned en
'-:..
IlnkontroL3.förgasaleo
.
För att nöta konlnrgensen från UP
40RV och S&3 {0S1 kon dlen första'
0S 40 FSR ut i nitten av lQ-talet.

( 11 ).

clen ga,rnLa stand.arcl Fox 15zan).'Epoken
stora J.Jucld.änpad.e motorer had.e börj-

med.

at.

Vlssa nännJ.Ekor bllr tl.ock akLrig nöJcla
så letantlet efter änqu t*ittre stuntmotorer fortsatte. Fastän SP och OS 40
var starkare än ST 46 fanns där fortfgrancle problem. N&ir ett stuntplan pekar uppåt skalL en bra notor Leverera

vänclas

lLte extra styrka. Motsatt, när p1anet pekar nedåt skaLl, sama motor sakta ner för att håfLa p3.anets hastJ.ghet någoil,und.a konstant"

De' nnyan ,motorerna uppförele sig ånte
,så täi.:, Syg6:da 'scim=aei.errotorer blev
.

kraf,ttil"lskottet å uppförsbacken allt;
för stort och avtog inte -L nedförsd.elen; 3ob Er:nts henliga vapen var att
förse sin 0S med en snalhalsacl förgas-

are och en egentillverkad }-blad.ig
baknoaterat insuil. ooh
*-aåt[d.e vLssa fra.ngångar inom Rat Raciåg' propeller,
och RC grlon. I{ågra år senare bytNu har 0S försett oss med. notor som ä.r
tes d.et bakre insuget ut not ett
försecltt necl LlnkontrolLförgasare och
konventLonellt placerat insug för
k-onventionell nå}. Dessutom skickar
'.tt notorn skuLLe 3.ä.npa slg för
tlou med två förgasarhalsar mecl clianetrarnar 5r6f un och 7111 rnn
f ett ytterl-igare försök
att tåj.nja notorn har d.enna Eolo ninclre öppningstitl. Kolven som använd.s
lenna

.

OS.

hatLe

är

d.ensanna son

sltter i

förgångaren (Rc-versiouerna ned.
lnsug" )

froat- och bak-

OS 40 fsnr tagen d.lrekt
ur sin 1.åd.a, är förnocl.llgen en så god motor

son någon annan tiLLverk-

ad" För rem

sorD

helst

vilL kalla slg rrserlös stuntflygaren är kansson

ke 0S tlen bästa notorn av
aILa"

O},I KTIINT:TAIiIKARO

Av Mats Franztn

Jag har und.er

låag ticl använt

nLg av

Lite

oLlka

typer av klunkta,nkar.

har en
föröelar franför traditLonella
pLåttankar clå roan t ex kan se hrrr
äycket soppa clet är i tanken. (fO":
utsatt att kroptrren är av proflltyp)
KaLlöciningar är heLt elininerade ilå
tanken är en Fplastflaskan i vilken
rtjren är f,astk1ända L gunitätning-

Dessa
nåingtl

Den klunktank son Jag

&3o

(t I nr) Det håiarle ibLancl att tanken hacle vriclit sig utan att motorgången hade äntl.rats ett tllggr ilå
tanken sJäLv hade vantlrat hit och
dit på kroppssidan ( på en.Banshee)
etaunad.e tlen sjä3.v snart i ett ].äge

finns klunktankar i aLla nöiliga former, bör nan välja en son är
runa (typ Sis:s). Det finns även fyrkantlga men i dlessa vi].L inte klunkarna nå ut i hörnen ortlentLigt.
8ör att få jännn Så,ng nåste elu ha två
klu.rrkarl en tiLl motorn och en til,L
tuf,tnlngeno Slangea tiL1 luftniagsklunken bör vara'-något kortare ( ca
5 nn ) ein sLangen tilL rt'notorkLrrnkenn. På d.etta sätt erhåller nan

Då tlet

d.en

sk unL-floweffektenc

I'IER OI{ KLUNKTAI{KAR

beLt förkastl.igt nen clet
hela fungerad.e ntomorilentLlgt ändlå.
som verkacle

Det entla probJ.en Eir storleken på
tankarrra. Det går Ju inte att såga
sönd.er en klunktank på sama eätt
som ned en pJ-åttanlc när nan villaapassa tankvoLynen ner noggtannt.
Men om nan får tag.l en pLastflaska
metl exakt voly'n ärr i nln uppfatt-

. nångr klunktanken
cle

helt

överlä,gsen

traclitlonella plåttaakarna.

.Våinliga hälsningar, Mats F'ranzdn

av Raino 3arckr Vallentrrna"

Sejl
Skickar ett svar till

i.
Joban Rasmus-

sen och and.ra son fund.erar påhur än
klunktank fungerar l- en stuntnaskin'

Efter ett tips i SlIs-SuLLetinen nr
2 och 4/1978, giorde iag i ord.ning
en klunktank til1 nin Twister son är
en prfilkroppskänao llanken har fr:ngerat bra hela titlen och Jag har inte fått något motorbortfall som har
berott på tanken. Det iincla som händ.er
är att motorn går upp i varv llte
grarux de sista ,-4 varven.
I nitt tycke så var d.et ganska nånga
bra tips och lösningar på olika byggproblen i tle första numren av SIISSuLletlnerna. Där stod d.et just on
brä,nsletankar Frm. För att slå två
flugor i en snäI1, dvs för att få tag
L cloro olika ti.psen och för att göra
reclaktören glad. så ta och bestälI
hen d.e första årgångarna av SLIS3u11en.

har a,nvänt n5.g
nest av vax heLt okänsIig L höjdled

Yiclare så undrar iag om nL har haft
san&a svårlgheter som jag bar haft
för att f,å tag i bra nodelJ.flygspackeL?

Av ett misstag så käpte jag fel
Plastic-Pad.d,ing en gång. Jag skulLe ha tag på hårt PLastic-Patliting
nen jag råkacle köpa en rnjuk sort
som är vit til} färgen. Det visad.e
sig i alLa fall att rlet vi.ta var

perfekt för morlellbyggen.

vllL ha tag i clet njuka typen
av.P}astlc-Padtling så ska]I ttu
leta efter en sort tlär rlet står
trOBS VITn på förpaclcringen.
MecL Eälsnlngar, Raino 3arck.
On clu

IilKöP AU ST 46:OR
En stand.ar4 Super Tigre Q6 är hittills
ganska svår att få tag på här i Sverig:e.
Generalagenten får endast in såd.ana
sporad.lskt och clå entlast i RC-verslon,
för en kostnad. ay ca 100:-/st.

Det tog drygt tre månader nellan d.et
att beställningen gjord.es tilLs d.ess

motorerna kom till

Sveri.ge, men Gene

förklarar d.röjsnålet ned. att han var
tvungen att få iord.ning sina egna
stuntprylar inför årets tävlingssäVäljer.-'nan att bestälIa en ST från
soogr Norroalt J.igger leveranstid.en
England. får nan betala ea JBOI- nen
på ca t-J veckore
d.å tillkonmer frakt, tull och Moms och
nan kommer aLltså upp i ungefär sanma
0ro vi. kan samord.na eventuella lnkö^o
SllIIIlIår
kan vir förraod.l-igen pressa ner fraktkostnad.erna betyiliåt. Jag föreslår
Det är d.åirför med. viss tillfred.sstäldärför att d.en som är intresserad.
lelse vi nu kan ned.clela aIla SLIS:are
av att skaffa en ST 46ta att bygga
att en Super Tigre l6za nu kan erhålLas in ti11 vinternlskickar in den taför en totalkostaad, om högst ls 415t-L
Long son finns på d.en här sid.an, till
nig.
Jag kornmer iLå, när jag fått iFör d.essa pengar erhåIler du en sk n0us- hop några beställnlngar, skicka ttig
ton fittednrd.vs en genongångenrmotor dä.r ett lnbetalningskort
sed.an, när
bl a bakre kullagret bytts ut not ett av jag fått la pengarna och
tilI
nig,
bättre kyalitet, yevhuset sänkts för att skicka in beställningen till Gene.
ge jåinnare och stad.igare stuntgånglen
Sestäl1-ningen nåste betaLas i förskott
avgradning och orclentlig rengöring
till Gene men d.å han äe känd.rroectförgjorts.Dessuton har notorn körts in i
d.etta ingen risk.
b€ink och åir givetvis försed.d. ned vanf.ig venturi.
8örutom att göra iordning motorer
tillverkar Gene även 3-judd.ä.rapare av
Den man som fixare åessa motorer heter
god. kralitet. En såd.an ljud.d.åi.npare
Gene Martine och att han hålIer vad.
satt för övrigt på tes Mc3onaLd.s
han lovat hax vi kontrollerat genon att kärra vid senaste VM. Mer inforn&göra en l-iten provbeställning. Gene
tion om d.enna kommer.
är a.merikan och sjäIv en nyiket d.uktig
selsian/
/v:'t
stuntfS.ygåxer Eans senaste nod.elll uiriärj.nern presenterades I ett tid.igare nr
3a11ad.gal"an 2
av n3ullen[ men. här nedan är en bilcl
422 41 ll-3acka
tilI.
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28 MARS

vld elen här årstid.en åir
alltitl ett cbansartat arrangenang. Iv1en
i år elck chansen hem och tävlingen
blev på nånga sätt ea fullträff. Ett
startiält på sjutton man (10 storstunt
och 7 seni) samlades på forslanda f.do
fLyefäIt I saåI bIåst och nulet väd.err

Ea tävling

llemperatruren t åg på nol"Lstrecket

men

efterhand. sorn d.agen gick avtog blåsten
och solen tittade from och fi.ck inricksilvret att krypa uppåt rnot en angenä.m

nivå.

åtunt Intr
Startfältet var väL förd.elat såväl
t111 nation som till Evensk geografi" Två stockhoLnare, fyra danskarr en

823

kungshannsbo, en göteborgare och två
lnrngsbackabor bjöd på en nycket iiinn
stunttävllng. Endast 850 p kon att
skilja l lan Åke Nyströn ooh 9'tan Corury
[.qv'ilst åt. Vild. träagsel d.ärenellan

aLltså.

Yallentural fl,ög sia Glesekeaobler rutinerat som vanl5-gtr påhejad. av kLubbkanraterrra Johan Rasmus:
sen och Raino 3arokl den senare nf,bliven sekreterare inom sektion
öst/Norr. Åke netiförd.e öven en nyskapelse som vl dock ej fick se i
luftenr en nedminskad. Genesis för
Jl-rnotorerl försedd. ned. skunplastvinge och ea-hjuliet l-and.stäl1.
Dagens överrasknlng stod. Ulf Selstan
för i och med att han flöS in sig på
en andraplats med. sin nya GiesekeNobler.( aea fjärd.e i ordningen!)Ulf
stod dock för tävllngens end.a incldent
iLå gupellern 'f tuggad.es{ sönder i första
flygaingens startögonbliek. Ilen en halv
propeller genonförd.e han clock nästan
bela prograrunet. Johan Rasmussen fLög
sin nu renoverad.e Genetto ( elLer var
det kanske en Stilenesis?) uen hacl.e
Åke Nyströrn,

otur I första flyg:ringen då hans nya
tank r3md.e alItför nyeket bränsle ned
missad.e land.ningspoäng son följd.. Inte
gick det bättre i andra flygnlngen ty
då ville inte notorn 1åta sig b1i rätt
inställd.. Mea tred.je ongången prester-

ad.e Johan d.agens aäst bästa poäng och
Lr.
hannad.e /-1. *

ti11

slut

på

en Jre
p1ats.
Jan
SJernby
med. si"n
Miss
Ke11

fLöe
d.en

här

gången

inte

riktigt
efter
sin nor-

mala ka-

pacitet"

D:.^'11'.1

| .:'';T,
-'--.:-i3"

lnmonterlng au
rodergångiärn

glS=u:+:&={9II =1299:===========
Det finns ett stort urval av xod.ergångjärn i marknad.en idag. Dessa tillverkas oftast av nYlon och
har, såsom aIlt annatr för- och

ska11 placeras. Gångjärnen sätts på
plats och överfIödigt 1in tas bort.
Fäst först samtliga gångjärn I d.e
fasta ytorna - därefter i d.e rörli-

ga rod.erytornao

nackd.elar. Jåimfört med gångjärn
av nylonband. är dessa svårare att
montera på ett håIlbart sätt men

ger betydligt snyS:8are instaLlationer då gångjä.rnea kan monteras
efter d.et att modellen är målad.o
av €n sokotrEinge Slottertt ( tittverkas av b1 a Gold.-

Anvåind.and.et

berg och Du3ro) und-erIättar nonteringen betydligt. 3i1d 1 visar
en rrslottertr-kniv soro skär ut
ett spår i vilket gångjärnets ena
halva skal1 limrnas fast. Genon ett
ne11anlägg (finjaI) konner spåret
L rodrets centrumlinje. När spåret
skurits upp avlägsnas d.e balsa-

ligger kvar i sPåret
med en krokliknand.e kniv (nedföIjer i satsen) ltla z: En d.roppe
olja hind.rar lim att fastna i leden. Se upp bara så att inte olja
koprner på d,e ytor som sedan skalI
limnas fast. 3ild. J: Med en palettlsxiv lägges epoxylin i ett tunt
skikt på gångjärnet och (rira +)
även i d.et spår d.är gångjärnet
rester

sorn

ATT IIM}44

EUVAR

===============
Jag använd"er AralcLitlin

så att fett och flngeravtryck
försvlnner från linfogsYtano När
typen ( z4 trn) som man
"u.ihä"d.u.nd.e
1irunet har härd.at färdigtr maskerar
köper i vanLiga butikero Först nålar
jag av huven så att jag inte klad.jag, och gör kLart inreclningenr där
cl.ar ner den. Sedan s1ipar Jag bort
huven skalI sitta. Jag skär först ner
ojännheter och spacklar ned Sig
ett litet sPår i kroPPen som huven
passar i och får sa:ntidiet en ren trä- Epoxolite. Därefter-Lackar jag och
nå}ar nod.ellen 1 sin helhet.
yta att linna På. Jag sliPar den Yta
vattenned"
lLnnas
skaLl
på huven som
Våinliga häl-sningar, Ove And.ersson.
(160) och tvättar santl"tipp"pper
digt ned ett, för naterialtypen 1ämp-

av clen 1ång-

med.eL

Justerbara
utledare
l1_rIlIfE av coulry Åqvrsr"

=-======================

Ett stuntplans flygegenskaper håi:rger
tlLL stor ilel sanman med. den vinkel
Linorna Iåinnar pLanet. Utgångsvinkeln
varierar från pilot tiIl pilot beroencle på vilken flygstil jusl tran föredrar och på sJä1va planets

eglenskä,B€rr

Vic[ lntrimrnningen av en stuntnod.ell
är d,et ååirför yttersg vä"rctefullt att
ha en nöjlighet att |tprövarr sig fran
g:enom att kuana änd.ra utled.araao
Yisserligen är d.et nycket svårt att
hitta tlet exekt rätta Läget cLå d.etta
kan variera med and.ra ornstänatigheter
nen håLler rnan på att bygga ett plan
bör nan absolut förse etetta ned. clenna
roö

jlighet.

Att förse planet necl justerbara utled.are kräver Lite extra arbete men
kan räd.d.a sn mod.eLl so& annars vore
onöjlig att trinrna in p g a felaktigt
placerad.e utl-ed.are.

Seträffand.e s jälva til.Ivägagångssättet
vicl. intrirnnningen finns här rnånga bra
artlklar i t ex Flyingr ModeLs och and.ra aoerikanska moclelLf lygtid.ningar.

Al

Rabe har beskrivit stuntintrinnning
å sina. ivhistunt- och Mustangartiklar.

SiLd.erna

här intiIl

själval 1/

talar för sig

en färd.lginstaLlerad. utLed.arguicle. 2/ nödbok, mässingrör,
blind.nutter, sknrv och ply,roocl. åir
ai.lt. som behövs. j/ nar ses utled.aren i sitt bakre läge. {/ Observera
att nan nåste skära ut material ur
naittbalken sant att håIen i spryglar-

L&t genom vilka utled.arwiren löper,
nåste göras vid.are. . j/ E t blld på
en Löstagbar vingtipp. Sj.sta spryge1n görs av plywood.. Ilyt;mgd.en skruvas fast i tienna sprygetr- eller förpackas I skunplast. Två skruvar ned
blindnuttrar håL1er fast tippen son
görs av njuk balsa" (Obs, fäLl in en
bit pl-y-wood 1 tippen son skydtl not
skruvskallarna.

5

l'Ien så har träningsnöjligheterna inte varlt d.e allra bästa här på västkrrsten.

3äst av de

d.anska gästerna lyckad.es
Carsten Thorhauge rned en lre p1atsl
men marginalen till 5lan Ingo1f Jonsson vai nj.ninalr 16 p. figäIf-EEE
sin noshjulsförsecld.a Gieseke och d.emonstrerad.e vj.d. sista flygningens
Iand.nlng d.etta land.stäLLs olägenhet
d.å nodeLlen börjad.e ngalloperarr på
asfalten d.essbättre utan större skad.or än en avflugen hjulkåpa.

Leif

Mortensen från Aviatorklubben

i

Danmark kon till tävJ,ingen nyoket otråinad. men YFl-takterna sitter i ocb
flygpoåircgen förbättrad.es r:.nd er d.agen.
Med. 71 p slog han kLubbkanraten John

AnnitzböLl- och tog en 7:e plats.-TEvlingens end.a d.ernonterbara nod.ell ned.förd.es förresten av Johno Danskaxna

bar ju blivit lite av specialister på
d.elbara nod.eller och vi bar en d.eI att
lära här" Johns nod.eIl var försed.d. ned
en Merco 61 ra men ganska liten tilI

forrnatet

värst Iåinge tj-11. Den håller bokstavligen på att ranLa i snåbitar.
Men så har d.en också åtskilliga år
på nacken. Flyger bra gör d.en fortfarande nen Conny lyckad.es cLock inte
flyga ti}l sig en bättre placering åin
en )ze plats d.en här gången.
llest otur uld.er dagen hade Johannes
Thorhaug'e som d.e två första flygningarna fick alltför rik notorgång och
iate kund.e genomföra något program.
Sista flygningens 1451 p räckte iute
ti1l ner åj.:e en 10re plats i den hård.a konkurxers€rl; så vi kommer att få
se upp med. en revansghsugen Johanaes
vid L,imfjord.tävlingen i pingst,
Tappert domarparl lrars-Åke And.ersson
Öfrtuna känpaatTappeit ned

b1åsten.

ord.ning på a1la papper i

Ulf Selstan
SIrIS-3ulletinens utsåind.e rned arbetare
Klas Yhland, rapporterar från semj.stunten på nästa sid.a.

Åqvist:s gröna Nobler-variant
har vi sett nånga gånger förut men
frågan är nog: om den hänger ned. så
Conny

-t

If
teif

Jonsson m Gleseke-Nobler
Mortensen m Super Ch

eke-Nob1

Jau SJstnbtr^

:

sgMIsTuNTl

Inom semistr:-nt stälIde sju roan upp
och det f1ögs över valfritt asfalt
eller gräs. Gräset är visserligen
njukare än asfalt att krascha i men

aät ar inte Lika stadigt att stå

på"

man att beskåd-ar i luften av
domarna Leif Kärrman och !PSEI;Q!
Lu.nd. var Aairno Sarck som blev tvuagflysa sin ganrla Tuister i
ffitt

Förste

stälLet för sj-n nya nodåflerade 3an-

shee (larckshee) som han oturligt
nog snäIld.e helgen innan täv1ingen.
Raimo får sägas ha gjort en stor prestation ned. tanke på att han börjacle
tävla för bara ett halvår sedann
And.re man i cirkeln var [!g|g..1Q!ry
från Ud.d.evalla som även han fIög en
Twister fast d.å med en Enya J) Special.

I första flygningen trillade d.åi.nparen
av med d.iskning son följd'. 2ia och
Jte flygningarna gick d.ock bra så d'et
gjorde ju inte så nYcket.

Därpå var det Ingemar Larssons tur
att håIla t hand'täget till sin Oliver
figreförsedd.a käua. iinnu en gång beviiad.e han att det går utnärkt att
hävd.a sig i semistunt ned' en 2r5 -no-

Son fjärde man startad.e UIf Ponner med.
Likad.an kärra oeh motor son klubbkanraten Stefan Olsson. Ulf had.e dock problen

rsotorn som vilLe Iägga av i buntatrTa o 3åd.a två hatte f .ö. sina Enyas ned.
i. juddänpartryck.

med.

Härnäst var det Jan Berndtssons tur att
beträda cirkela med. sln 0S 40 FSRförsed.da Stilletto. Även om kärran åir lite instabil i planflykten så gjorde
Janne bra j-från sig med en 1la plats
som belöning.
Även KIas Yhland. tanpad.es ued en instabil nod.eI1. Tyngdpunkten had.e visst åkt
bakåt lite när han bytte till klunktank
kvä11e4 före täv1ingen. Sfter and'ra
fLygningea flyttades den fran igen och
se3 d.et plus ett par manövrar tiIl gjorde susen. tr1u,s slutade på en 6ee pIats.
TilL sist var combatanten Dag Johnsson
i tur att visa upp vad, han kunde. Tyvärr räckte soppan för }åinger när den
äatligen tog slut satt d'onarna red.an
och fikade. letta bid.rog nog tiII att
poängen inte räekte låingre åin till'ea

sista placering.
/fta.s Yhland., Ln{rc./

tor"

Raimo Sarck ned. sin Twi.ster
Obs klunktanken på und,re bilden"

Stefan Olsson g:er klartecken för
statt " Ulf Ponner är ned.hjäIpare.
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