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Ånyo ligger en nytillverkäd SLIS-BuIletin i
Din hand-. Jag hoppas att det inte kommer att
vara ett av d.e sista numren av d"enna, nu fyraåriga tid"skrifto Men, orosmoln hopas på SlfShirornlen, Jag menar här närmast själva tillkomsten av Sulletineno Från och ned 1!82
1äggs min nuvarand.e arbetsplats ned. och jag
kommer med. all säkerhet att få betyd.ligt
mind.re nöjligheter att skriva som hittills.
Dessutom komrner d.e flesta av mina 26 led.iga
helger per år ej 1ängre användas för tävlande
eller inforr:oationsuppsamland.e verksamhet d.å
jag hålIer på att rusta upp ett torp på ledig

I'ledlenstid,ning för
Sveriges linflygares
Intressefränjand.e av
Stunt
UTKOMMER med

minst

6 nunner per åro
BIDRAG till
skickas till

tid.ninsien

red.akti-

onena Ad.ress nedan"
PRENUMERATION

-

rned-

tid.

lenssigap. Årsavgift:

t 95 14 51-0
TIDIGARE utkommna nr
erhålles genom insättand.et av kr 1r- / st
på postgirot. Ange årPOSTGTRO

ti1lhand.a"
[i11 nästa nuruoer vore det önskvärt att få in
moiioner och synpunkter på SIISr fortsatta
verksamhet att kunna tas upp vid det kommande
årsnötet. Skiclcas snarast t.il1 Red..
I'{ed. vän1iga höstrusk&älsningar,

gånA oeh nummer.

: med SLISDEKALER
/r,rärket, (kartor
om l st
stort och 2 små) bes-uälles genom insättano.et av kr 1t-fkafi,a
+ porto 1z- pä postgirot. Ange färg: Vitt
e11er svart närke mot
neutral

z//s.

bal',grund..

ADRESS ER

Ord"förande Region Öst:

3o Pettersson

3jörkhagsvägen 2B
1 85 00 Vallentuna
--elr 0762 - 291 18
OrÅförand.e. Reglon Väst
A1f trs].rilsson
Ringgatan 17

:

4)4 OO Iiungsbacka
O\OA - 11 766

Tel-:

Red.aktiongn:

Ulf Selstam

Salladgatan 2
422 41 ilisings-3acka
TeIr 031- 22 0C 50
ANNONSER

:I

iedl cnuoars

annonser inlöres kost-

nad.sfritt. Övrig annonsering efter överenskonnels

e

"

"

Ti1l årsnötet ( se annan pläts j- Bulten) t<ourmer jag alLu veta mer om huruvid.a d.et är nöjligt
för mig elIer ej, att fortsätta såsom red.aktör
för 3u11en. Jag vågar ernellertid. nog utlova
ytterligare ett nunner, förutsatt att några
fler bid.rag åin tid.igare konmer redaktj.onen

lot- (t9et)

DIVERZE'

Annons!
För

d,en som utövar elIer går i tankar att börja utöva Good.-year för
nästa tävlingssäsong kan rned.delas
att Mats 3öhl-in tillverkar Dieseltopplock för K&3 2l-notor"il-Itlatst ad.ress och telefonnummer hit-

tar du i matrikeln 1ängs bak.

Prgoå. alltför d.å1ie uppslutni_ng
kommer

ej

någon gemensam

En d.roppe cyanoaerylatlin (notStuff e.dy1.) som 1ägges på wiren
innan d.en kapas av förhid.rar att
kard.elerna vid.gas. Bra vid. t ex
tillkapning av utled.arna.

beställ-

ning på 5T-46 motorer från

att

- ---------T

r-

USA

genomföras. Intresserad.e kan
d.ock höra av sig till Ulf Selstan
för information och adress nm.

tenlysning

Det sista SllS-Sulleiinnurnnrei för
iår, nr 5, kommer att bli nnycket
tunt ora inte ytterligare bid.rag
inkornmer snarast. Foton från d.et
gågna årets errenemang emottages
tacksamt ( aven färgkort går bra,
om d.u så önskar returneras d.i_na
kort direkt efter tryckning).
Franför a1lt inönskas d.ebattund.erIag sorn kanske kan blåsa lite nytt
Iiv i SLIS igen. Även förslag på
ev fortsatt verksamhetart kan
vara värd.efullt inför d.et kornmand.e
årsmötet.
lf Selst
o

AFISMCITE:
ST,fS-årsnöte kommer att hå11as
Lörd.agen d.en 2J Janaari k1:14.J0.

Plats för evenenanget blir ÄKI,iG:s
klubblokal i Göteborg, 1a, igod tid,
kontakt med Lars-Ät<e Ana"r""ön, ilans
eller Tonmy öfrlund. om d.u tänker närY&Ta-o Dagord.ni.ng konmer i nästa
BuI1etin.

En vanlig kIädnypa sorn demonterats
och monterats enl fig blir en bi.llig och effe&tiv list- el1er flakkIämma.

Notufryspeeiatisteffi

fies Wettergrens
på Frölunda Targ
Frölrnda har fått yttorligare specialiteter modollbyggo och hobby. Vår hobbyavdelning har flyttatJrån V€sagatan till Frölunda Torg o-ch Birgitta Danielsson, som år sp€cialist, *an nu hjåipa
gamla som nya kunder med råd och köp.
Radiokontrollorado modollsr, byggsatsei, mote
ter med tillbohör och träbyggsatsor lör både
nyböriare och avancerade byggara m,m, finner
du hog oss. . Välkommen,

WETffi

Frölunda Torg. Tel. 031/450990
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saxad.
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Models September 1!81.
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J(årr(*r()r J(ntete*x.,()+t€)f *16r(ie JF)E*Jf *+eJ+tf

USA.

TilI d.ig sorn läste mj.n förra artikeL
on ttAquilar och som nu tänkeri rrVarför, i hela friden, skriver garnle 3ob
ännu en artikel om ett plan som ser
likad.ant ut som d.et förra?rl
Nåja, Ceres påminner rnyeket on AquiLan med. und.antag för en annorlunda
motorkåpa och kroppsovansid-a" Dessutorn är ritningarna över vinge och

stjärtparti

Fritt översattr U.Se1starn

sant nos- och stjärtroo-

menten desamma.
Men det finns, i

alla fall, nå$ra
väsentliga skillnad.er hos Ceres som
som gör det hela ti1l ett unikt experinent såväl att bygga som att fly8å.

Här är t ex vingprofilen. Om clu ser
noga på ritningen så ronstaterar du
att flapsen utgör en del av vingpro-

filen. Tanken bakorn detta är att göra
flapsen mer effektiva" Eögre effektivj-tet ned-för att utslagen kan göras
mind.re ned. bibeh$'Llen verkan. Detta

att luftnotstånd.et
planet kan flygas
avtagand.e fart komatt kanta och'Iättare att flyga trevligt plana bottnar
i fyrkantsnanövrarna.
Tack vare d.en överlägsna vänabarheten
kan man använd.a sig av de långa kontrollhornen utan att riskera kiinsligmedför, i sin turt
blir 1ägre och att
mindre snabbt. Med
rner bättre förnåga

heten hos modellen. Jag använder ca
jlrl nn ( 1 1/4") 1ånsa horn.

Sortsett från Ceres aerod.lmaniska egienskaper företer även bygget vissa eleganta Iösningar. Jag använd.er mig av
sanma kontrol]system son i Aquilan och
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jag skall återkonraa tiI1 längre
fram. Dessutoro har jag monterat motorn på ett ganska annorlunda sätt.
Sist men inte minst har Ceres en Ibalks vinge som är kläd-d. ned. balsa.
Son

3a1sakIäd.d.a

4Tr i och
och f ördeIen
och mer skevvinge sorn väger

I-balksvingar

för sig, inte någon nyhet
är att nan får en stlnrare

hetsnotstånd"skraftig
lika mycket som en konventionell Ibalksvinge kläd.d. rned. appper. En balsakIädd vinge är till sist betyd.liet

lättare att ytbehand.la.
För att återkomrna till kontrollsysteroet så aktiveras höjd,rod.ret av en stötstång som går d.irekt från styroket.
Flpasen ansluts ned. ett justerbart
block som kan glid-a utefter huvudstötstången och som Iåses raed" bultar.
På ritningen kan du se att vart och
ett flapshorn är försett ned. en egen
stötstång vilket gör det nöj1igt till
två olika sätt att justera paketet.
Dels kan båd"a flapsen santidigt justeras in iutslagsförhålland,e tiLl
'höj$rod.ret1 d.els' kan flapsen, individ.tel-lt justeras in så att planet ligger
rätt på vingarna. Man kan även justera
d.en så att nan får sk d.ifferentialflaps.

/.O,rtitetn fortsätter ned sjä1va
konstruktionsarbetet och utförand.e
av ytfinish, Jag har d.ock utelämnat
d.etta här då endast ett fåtal kan
vara intresserad.e av d.etta. Sör av
er ti1l Red.. om ni önskar en fort''såttning
i nästa nurnmer./

Kort rj.tningslexieon :
tead.-out guid.e = Utledare
Lead.ing (Trailing) ed.ge=Frä.nre( bakre )kant

Rj-bs= Spryglar
Template= Ma"|l
Engine bearerb=Ilotorhockar.
Fuselage- Kropp
Fin= Fena.
Cowl= Kåpa
Push rod.= Stötstång

.a

Air outlet= Luftutsläpp
Canopy=kabin.

Spinner extentj-on= Vevaxelförlängare.
Land.ing geaelrand.stäI}.
Access = Urtag
Turn-mm omvand.lings tabell :
1
2r,4
t/ B -9t 52
221225
5/ 16-7, 94
7/-8
19,o5
1/ 4-6, ,5
1/ -4 5/e
1

/2

-

fi,875
12,7

t/ 15-4 t 76
1/ 12-2, 38
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Att 1ägga ett SM, eller en modellflygtävling över huvud.taget, på Västkusten, tycks vara ett säkert sätt
att garantera bra tävlingsväd.er.
AIO'IG hade, för årets upplaga av SM,
lyckats få ti1lstånd. att d.isponera
så nycket p3-ats på Torslanda flygfälts asfaLt att samtliga linkontrollgxenar kund.e sarnsas om ytan. l{ånga
cLeltagare j. stunt had.e oroat sig lite
för att flyga över asfalt men inga
incid.enter inträffad.e på d.et hård.a
und.erJ-aget.

fotalt mötte 1! nan upp till start
vilket får sägas var en liten besvikelse. Irian had.e hoppats på att
häIften av d.e, idag tävlingsakti-va,
sku11e komma till en tävling av det
här slaget, dvs ca 10 man. Namn som
A1f Eskilsson, Erik Huss, MikaeL
Olsonrlars Eelnbro och Per Jersling
var fanns ni?
Tävlingsled.ningen fann att, även
om det låga deltagarantaLet nöjliggjord.e en end.agarstävling, d.et d.ock
skulle vata behagligare att använda
sig av de två d.agarna son stod till
buds. Detta nöjliggjord.e en lugn
och behagllg tävllng ooh jag tror
att även d.omarna uppskattad"e d.etta.
1ra ongången vanns av Ove And.ersson
ned knapp poäng före Åke Nyström. Ca
150 poåing efter kon Johan Rasmussen
och ca 50 p efter Johan han.rnad.e Jan
Sjernby. Känt var att Johans. anbition
var att s1å Åtce och att Åke slog vakt
on sin titel" Upplagt för tätstrid.
såled.es. And.ra ongången ned.förd.e

resultatförbättring för alla i tä.ttrion men här lyckades Åke ta sig
förbi Ove. Inför sista omgången
var d.e tre tätpLatsernas föril.elning
helt ovissa. En dåLig landning skul1e kunna utgöra skj-lLnad.en nellan
1ra och J:e plats.
Resultatet blev inte heLt oväntat.
Åice lyctcades behålla sin tätplats
och lcvarstår såled.es sorn Svensk

Mästare ytterligare ett år. överrasloaingen stod. Johan för genon att
även han, klättra förbi Ove i sista
flygningen och knipa 2la platsen.
Son d.en fina sportsman Ove nu är,
kommenterad.e han sin tred.jeplats mecL

att

rrnu

börjar det bli roligt att

täv1a i stunt - måil vei ju aldrig

vem som kommer

att vinna.tr

Jan Sjernby hannade på en fjärd.eplats ned. sj.n Genesis KeIl och
Ulf Selstan på fernte plats med en
ny Gieseke-Nobler (nr 5t) sorn han
d.en här gången försett med en gan-

nal OS I4ax )J "
tars Roos rned.förde tävlingens, kanske
snyggaste mod.e11s "45 Proofrr en skapelse i silver ned" gu1-blå d.ekor.
Lasse berättar att nod.elLens huvudd.rag hämtats från en anerikqnsk d.e_
sign och ha.n har satt en OS 45 fSp

i nosen på d.enna stora nod.elle son
klassiska linjer bryter av
not alla Genesis och Stilettos. Inget
ont on dessa konstruktioner men själv
hör jag tilI den son tyckeratt ett
flygplan ska1l se ut som ett flygplan.
31and. unga juniorer son börjar sticka
fram hakorna ordentligt hittar vi t ex
Ud.devallas Stefan 0lsson och U1f Ponner samt AKI'IG:s Kl-as Yhland. Stefan
och UIf f}ög'med varsin Twister och
Klas med. en Tutor och samtliga genornför hela F/r,I-programmetl När d.e här
grabbarna lyckas komma ner på höjd i
manövrerna konnmer deras poäng att rasa upp ord.entligt. Til1äggas kan att
Stefan även stod för bedriften att ta
en silverned.alj i Corabat!
med. sj-na

Lite svårt är det att 1åta alla nann
passera revy i ett tävlingsreferat.
På bild.erna här intiIl ser vir und.er
d.e två korten av Roosr rnod.ellr d.e
båd.a juniorerna Klas Yhland ( tv) och
Ulf Ponnerr Klast mod.ell står här klar
för start. Ett taek till AoEobby son
Iånad.e ut nummerlapparna för tävlingen
Ond.er detta kort en bild. på Staffan
Ekströn med sin Genesis.
överlag kan sägas att såväI byggmässigt son i förmåga att flyga har
kvaliten ökat betyd.ligt. Sä1lan har
a.å rnånga tävlingsdeltagare genomfört så nånga flygningar med så stor
poängutdelning som iår. Det är dessutom trevligt att närka att d.et inte
bara är en liten klick som dominerar
svensk stunttopp utan att detr hela
tiden, fylls på med nya förnågor från
seroistuntskaran. Ett praktexenpeS. har
vi ju i Johan Rasrnussen som på kort
tid. tagit sig fran tiIl en plats i
landslaget inför .nästa YlI.
Amangörsmässigt flöt tävLingen fint
dock ned viss tröghet i början. UpPskattad var den dekal son ÅIO{G låti$
franställa för detta $11, Den som är
intresserad. kan beställa flera dekaler
direkt från Red. för Jz-/st.
^ .-
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Det son nu föJ.jer är skrivet efter
d,et att nan har konstaterat aEclet förekora ett åntaI felräkningar
i cl.omarprotokollen. Tyvärr hann
de båd.a föregående sid.orna gå i tryck
innan felaktigheterna uppd.agad.es
och en hel d.el av d.et d.u redan har
l-äst åir d.ärför felaktigt.
Det är Iätt att räkna fel nnen i
d.agens stunttopp är poiingskillnad.erna så små att ett par poängs ski1lnad. hit e1ler d.it genast nedför föränd.ringar i prislistan.
Johan Rasmussen korades eftår avslutad.
tävling såscn silvermedaljör men får
nu överlänna sin andraplacering ti11
Ove Ånd.ersson son därmed. erhåI1er en
ned.alj av något äd.1are valör.
AIO'IG: s tävlingsled"ning kan bara beklaga felräkningarna vars orsaker
visade sig bestå i otiLlräkneliga
rainiräknare. Vid kommand,e evenemang kommer räknare med. reras a aLt
anvåind.as för att d.ylika nisstag ej
skal1 upprepas.
Koroplett oeh konekt resultatlista
följer ned.an.
Äke Nyströn

Vallentuna

Ove And.ersson
Västerås
Johan Rasmussen Vallentuna
Jan Sjernby
Kungsbacka
Ulf Sel-stan
AIC'TG

tars Roos
Irelleborg
fngolf Jonsson Kungsbacka
Staffan Ekström Acroflyers

Conny Åqvist
K-8 Börjesson

l,lats Franz9n
Stefan Olsson

Ulf

Ponner

Klas Thland
Claes Jansson

Kungshamn

Kungsbacka

Karlstad
evalla
evalla

Ud.d
Ud.d
AKMG

Kungsbacka

Raimo Sarck
Vallentuna
Jan Serntsson
AI3lG
Ingemar Larsson Yåinersborg

ErlinS Linn6

A!3\i

Fint

d,omararbete utförd.es
He1je. Se bilden ovan.

2a9t

2970 2917 5907 1o
2961 2go| 2e57 5e6g 2.
2716 2g2g 2go1 5830
2655 2195 2421
4.
19Bl 21og 25OO 4eog
'0Bg 5.
2227 2425 2254 4679 6"
2300 2282 ---- 4582 t.
1924 2210 2086 4295 8.
1947 2142 1411 40Bg o
---- 2287 1616 5921 10.

3i1den överst: fngolf
Jonssonrt.h., tankar
upp sin model1 roed
assistans av Clas Jansson

1670 1946 14tt 3616 11"
1687 lgzT 1687 1614 12.
165t 1go7 1704 1511 1t
1615 1772 1174 1185 14.
1616 1600 1621 1257 15"
15go 1503 1510 5191 16.
1519 1516 1474 1ag5 17.
10BB 1467 1022 2555 18.
B4B 501 61j 1461 19"

+

:,
avl s-E Martinsson, t,-Å .lnaersson och Lennart

Tack vare gåvor från firmorna: Hobbycenter, Nils Hobby, Leksakshuset m.fl.
fick prisbord.et ett aningen d.ignand.ä utseend.e" Dessuton kornmer ett ciiplon

att utskickas till

santliga tävlingsdeltagare,

JIGG FöR
MÅtlu iluG
Vttl. ett bygge är ofta d.et
svåraste momentet att må1a nod.eIlen. Det är, ibland.
nästan ornöj1igt att håI1a

planet utan att riskera få
ett finger på olänplig
plats.
3ob 3aron, USA, har en lösning på detta. Med. sin må1ningsjigg kan han vrid.a nod.e11en i alla Iägen så att
d.et d.e1s blir 1ätt att konrna åt, dels att onöd,igt beröranCe av mod.ellen und.viks"
Jiggen sitter monterad. i
ett 15 x 5 x 5 cm hård.träblock i vilket ett 2r 5 crq
hål är borrat ca 15 nn
d jupt.
Skaftet som monteras mot
rnod.ellen är ett 2rl cn rör
vars ena åind.a sticker in i.
det borrad.e hå1et så att
röret kan snurra fritt inne i träblocket. Den and.ra
änd.an har försetts ned. ett
urtag sora är dinensionerat

för en platta
;-;;;-;;r
passar in över";;
motorbockarna och sor har håI överensstämnande med den motors
qom skal1 använd.as. Ena

halvan av

M
ffi
ffi
W
E

d.en urtagsförsedd.a röränd.an

har försetts ned blind.rnuttrar så att
nonteringsplattan kan monteras mot
jiggen. Monterj.ngsplattan är gjord. av
1t1 n'un aluminium.
Jiggen hå1ls fast mellan käftarna av
ett skruvstycke som monterats på en
bit 6 t5 x 1J mm plWood. Denna ski-

va kan nned. fördel placeras ovanpå
en upp-och-nervänd avfallstunna.
"Den här jiggen fungerar väl för
framför allt stuntmod.eller och
and.ra, ungefär lika stora, nod.eller. Försök sjä1v"

/ V" Flying

Resultat från invigningstävlingen i Västerås

d.en

l.Iod.els

nr Sept, 81/

5 Sept.
1981.
__å____-___
----------l

F2B

Ove And.ersson

Västerås

FK

Johan
Rasmussen Vallentuna
?.
il

AKe NyStxom

Jan Sjernby

IIIFK

Kungsbacka iffK

Staffan Ekström Acroflyers
Erik Huss
Skara LFK
It
Mikael 01son
S

eni.: Klas Yhland

Erling Linn6

Iomrny öntuna

ÄK{
Atf,'{c

lBBg 1840 1 o
1919 1811 2,
1744 3656 1.
1674 3186 4"
1650 1172 5.
1116 1186 6.
1515 2Bo7 7,

574 651
508 5r2
504 548
119 124

667 1j2o 1 o
5e2 1114 2.
116 1052 1,

127't 107

.åÄ_i'1\t

Ingemar ]rarsson Vänersborg

1742 195t
1892 1e72
1668 1912
1565 17tz
1408 17tZ
1479 1650

l"f,{

142 566
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För
för linstyrd.a nod.ellflygplan gick av stapeln d.en 12
och 1] Septernber på Leirsundsstad.ion
strax norr om Lillestrfn.
I år var det 16 d.eltagare annäIda
i stuirt och fyra av d.essa ställd.e
även upp i d.en första combattävlingen
på rnånga år.
3e sj-sta dagarna före tävlingen var
väd"ret inte särskild.t lovande och d.e
fyra d.eltagarna från Trond.heim medd.e1ad.e att d.e ej kund.e korarna. Emeflertid visad,e sj-g solen stundtals und.er
Norgen:ästerskapen

tävlingsd.agarna och en aning vj.d.
gjord.e att flygförhållandena blev brao
Yid. årets NIII rnåste man nöja sig ned.
två d.omare och återi.gen ställd.e Jan
Henrik Bakke samt I'iorten Sitje upp
med. god hjä1p av Terje Sofienberg

resultaträknare.
Spänningen orir hur rnånga skicklighetsgnrpper d.et skulle bli var stor
änd.a fram tilI
s.tart. Vid. roinst 1B
annä1d.a skul1e d"et bIi prisutd-elning
i tre g:ruppero Dessvärre bLev d.et bara 16 men d,å det bara var 12 st f örra
sorn

d-e flesta av d.eltagarna var d.et
såpass stora avvikelser i resultaten

efter första d.agens två omgångar att
ingenting var avgjort.
Sönd.agen kom och efter tred.je'omgången blev d.et klart vilka som korn i. de
olika grupperna. Deltagarna i Grupp A
s]rulle gå igenom en fjärd.e orcgång nen
d.å övergå från semistuntprograrnmet
til1 att flyga FAf. Denna orngång blev
avgörand.el en strejkand.e motor etc
skulle få stora konsekvenser i slutresultatet.
liyeket bra stuntflygning blev det i
a1la fa1l och det finns all anled.ning
att gIädja sig över en god. utveckling
för d.enna moC,ellflyggren. ..r
RESULTAT:

1. Bjfrn Liberg
2. Sirger Bulukin

Vingtor
Gard"emoen

). pYvrn lunde
Vingtor
4" Steinar Settern liold_e
5. Petter liarsem
Sked.smo
6. I'lartin H j elseth
7. Tore Jenrtegaard Vingtor
18. Ingolf Steffensen Barum
28. Rjfrn S l{ansen Skedsno
n
18. Jan l'lolC
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Ovan: Fyoi" Lunde rned
T.r/i 3i.rger W.Sulukin
sin nya stuntare med.
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0van: Steinar Settern med sin mod.if ierad.e
Genesis som har fått namnet Seatrix.
Norges vackraste stuniroodell heter Ubler
Det är en lite mod.ifierad. Gieseke-ltrobler
och tillhör Petter Harsem.
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