I trlETTA NUMMEtrI
USAs VM taq Ap
Elob^
't,\
'.r/,
.: t/\

l

/ |\'!(t
yt)
Ft

f

Lirnrnningstips

.,.,

fr#
/

ryt:l'
i)t
',;i;';

It

-'i r '/
/ \"''/
t' q
.it.,
l'i r

''!/d.- '

I
' (;,
0

lii

Elanons
AVATUTI II

",,i

ffiI#
Sveriges Lrinflygares
Intressefråinrjand.e av
Stunt
UTKOMMER necl minst
6 nummer per åro

BIDRAG till tidningen
skickas til1 red.akti-

ofr€tlo Adress ned.ano
PRENUMERATION

=

rn€d-

lenssl;ap. 4rsavgiftl
(19s1)

Jot-

PosrclRo z 95 14 51-o
TIDIGARE utko'/fhna nr

erhålles

genom

insätt-

andet av kr 1z- / st
på postgirot. Ange årgång och nummer.
DEKALER : ned. SLISmärket (kartor om 1 st
stort och 2 srnå) be-

insätt-kr 1t-/karta
+ porto 3z- pä postgirot. Ange färg: Vitt
stä1les

genom

and.et av

el1er svart märke mot
neutral bakgrund..
ADRESSER

Ordförande Reeion öst;
Bo Pettersson
Björkhagsvägen 28
185 00 Vallentuna
1.eLr 0762 - 2g1 1B
Ord.förande Region Väst:
A1f Eskilsson
Ringgatan 17
414 OO Kungsbacka
Tel: 0100 - 11 766
Red.aktionen:

Ulf

Selstam

Folkvisegatan 2
422 41 llisings-Backa
Telr O11- 22 00 50
ANNONSER

: l.1ed.1

emmars

annonser införes kost-

nad.sfritt. övrlg annonsering efter överenskonmeLseo

Hejsan!

Året går nu not sitt slut oeh så g.ör även
cten fjärde årgången av Sl,fS-Bulletinen.
Jag äx lite ledsen att j.nte d.etta sista
nuJnmer kom att innehålla lite rner svenskt

stoff än vacL d.et nu görn Bid.ragsflod.en har
nästan helt .si4ato Nåväl - håIl till god.o

tlet som här erbjud.es
Son jag nä.nnd.eri förra Bullenrär
ned.

o

d.enna tid.nings fortsatta utgivand.e i farozonen. Från
och med" Januari, nästa år, kornmer jag ha
rnycket svårt att fortsätta skriva ifråp naterial - än rnindre sanla j.n. Kort
Red.aktionsstolen står från och nea"agt,
dåtia
nusurer led.ig en tid. franåt - ovlsst hur
I1nge. Jag är d.en förste att beklaga d.etta
d.å jag har tyckt d.et vara nycket stimulerande
att hål1a Bå med verksamheten.
lted. d.etta äy d.ock inte sagt att SLIS! verksam
het konarer att avstanna. Kontakter har lanutits och stuntentusiaster funnit varand.ra.

I d.en händ.eLse en vikarlerand_e Bed.aktör e,i
står att uppbringa kornrner åind.å all verksanhet
att fortsätta men kanske mer koncentrerad. på
d.et Iokala planet så att säga.
Jag önskar-aIIa SLIS-are en God. Jul och ett
Gott Nytt År och slutar här med. en förhoppning om att vi går en ny och fin stuntflygningssäsong tilInötes 1982.

/us,
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Våinli.gen,
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Limrna pa nytt sätt
Att lirarna fast balsaf)-ak root vingens
frankant är ett av d.et nest tid.skrävand.e monenten i eit bygge.
Följande te1-.;:rik, som bygger på ett
förslag av ai-neril:anen George 0gden,
är nästan liie rnagisk. Henligheten
bakom är att end.ast en gnutta värrne
får vanligi viilin att polynerisera
och fästa. 3ildsvj-ten talar för sig
s j äIv.
Enligt l,iats BöhJ-in fungerar rnetod.en
väl så^rll::5^ :l:1:^:::i:^ g?:r:
Bild 1. Lägg på en sträng Titebond
elIer arlnan sort vitlirn på alla ytor
som konrrier i kontalit med. plankningenu
3i1å 2. Torka av så mycket lim från
ytorna så att bara en tunn hinna blir
kvar. Låt torka.
Bild J, Rita upp var på flaket detta
kommer i kontakt ;aed. d.en övriga strukU

UA g.!-l .

3i1d 4. Lägg en sträng lin på d.essa
partier. G1ör.: inie kanterna. Torka
av sorTr tid.igare och 1åt torka.
3j-1d. 5. VIi(lIGTl Lå't lrnmet torl:a i
minst J0 minuter så ati ytan år ord.entligi ber<jrin6s to:r.
Bitd d. (Sia t2) Hå1l ftakets fränre
kani på plais och str;,'k mea järnei
över sliarveno Använd. instä11nin6;en
för l,lonoliote om d.u använrl_er specialjärn. Yl1e på eti vanligt strykjärn.
3i1d. 7. Sta;'! nu merl järne,c över varje
sprygel. Lirrrnningen blir starkare än
om d.en had.e nålats, cl,essuton går clet
fcrt.
Bi1d. B. Dei färd.iga resultatet. Även
d.en sk capst:rippingen kan göras på
detta sätt. I:ietod.en kan även använd.as
för att ]imna ply;ood.förstärkningarna

mot balsa.

/i''-oael\irllane Nevrs Juni 1gg1/
Tack liats 3öh1in för bid.raget.
Tltr:ii: t:
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laddar upp
inför VM Ele
i Sverige

Aderton år i följd. har USA tagit laggu1d. i stunt och sedan tolv år har
värld-smästaren varit amerikan.
1)82 ärs Vl'f-Iag togs *ut vid. uttag-

ningstävlingar

d.en

4 Juli. Förutom

regerande värlåsioästaren: Les licDonald. skulle tre man tas ut. Förnod.ligen är detta den end.a tävIing
d-är d,et är lika värdefullt att kom-

trea som först - resan ti1l Sverige är bärgad. i vilket fal1.
Så här kom laget att se ui:
1. Bob Baron. I1ög ned. sin egenkonstruerad.e rrAvantirr. Bob kommer från
Calj-fornien och har tävlingsflugit
stunt sedan tjugo år. Sobs rnotorval
är en 0S 45 FSR natad. via en I'tike
Ilustain-tank. Avantins vinge är skuren j. shunplast (JaK noam Wings)och
ytbehand.lingen i Aerogloss. Bobs
st1ruka ligger i exakthet i rnanövrerna och nycilei; skarpa hörn. God. förrnåga att håI1a 45o vinkeLn samt ett
intryck av jän,nhet bidrog til1 Bobs
ma

s

eger

o

2. Ted Fancher. Även Ted konmer från
Californi-en. lilest känd. är han kanske
för sina Imitation-artiklar och har
uncle:: flera år varit mycket nål::a att
kvala in i land.slaget. I år klaffade
d.et och rned. sin rrfntirnid.ationrr flög
han sig till en andra" plats i såväI
Arierikanska i{ATS som vid uttagningstävlingarna. Krafikäl1a är en ST 46
och planets vinge av f-balkstyp.
,. Bill Werruage avrund"ar laget ned
sin tred.jepalcering. Återigen flög
han sin ttUSA-1rr som han vann fI'I rned.
1972. Aven Bill ftyger med Sf 46
och I'tustaintank. Planet har l-balksvinge och Srtfini_shen Sig.

På fjärde plats kom Sob Gieseke,
feinte: 1,Jynn Paul och på sjättel

på

Dennis Ad.amisin"
Såväl Les sorn 3i11 ',{erwage har varåera
två värld-snrästartitlar och båd.a är
sugna efter clen tred.je så clet kornmer
att b1i en hård. fisht 1982"
Sj.ldernai Överst tvl 3ob Baron med sj-n
Avanti" Th: Ted. Fanchör ned modell.
Fanchers Intimid.ation och längs ner

3i11 hterwage

rned.

sin

USA-1.

," ".,\:l

&wamti l!

.v
A

Elob Elanon

L'SA

Son d.u såg på
för:egåencj.e upp-

slag vann CLenna

mo(telI
l
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ut-

tagningstäv1ingarna tiil Vil-62.
Konstruliiören:
Bob Baron har
orele';

!

tänller efter så måste d.en i.dealisi<a siuntrnodellen vara ett nekani-ski
nirailel-. Fö::uton att kunna stiga rned.
lä'cthet nåste den kunna flygas 1ån.;sant för att pilotcn skaill- hinna ned.
Planet sha11 bibehålla }insträci-,nin6en
genor.l alla t;'per av väd.erlekr ira stor
stabilitet för jämnhetens skull men
änd-å kunna vända på en femöring" ilelst
ska]l ciesignen varai tilltcrlande på så
nånga sorn raöjligt och fortfarand"e vara
aerod.ynanisl:t riktig. Konstrul:tionen
måste vara läit nog att utstå 10 ne;;ativa G säkert tusentals gånger utan att
utnati;as eller brista i flygl*alitet
und.er en tidsperiod om kanske 500 flygr
Om man

ningar. Land.ningar och starter skall
kunna utföras på alla und-erlagrvind.ri.ktningar och hastigheter, Vändförnågan sl<al-I vara densanma åt bårla
hå1l. AlJa dessa krav sorn ju många
gånger står i rnotsats tiLl- varandra
sllail-l uppfyllas. Det är kanske ett
litet mirakel järnförbart med att ]eta efter den Heliga Gvaa}.
Avanti II är resultatet av ansträngningarna att bibehåIla orglnalAvantins
god.a egensl:aper och santidigt försöi;a
förbättra vissa sämre såsom t ex vänd-barheten. Dessutom blev buntarna nind-re än loopingarna.
Til1 sist roåste kontrollsystenets ne-

kani.k förbättras d.els för
minska d"en fysiska anstråingningen som behövs för att
röra hand.taget, dels för att

tillförsäca sig nöd.vänd.ig
kraft tilI roderröreiserna
i d.e manövrer som ger dåLig
linsträckningn ( överliggand.e åttan och d.e två övre
hörnen i timglaset) Lösningen på detta var att 1ägga
planets tyngd.punkt så att
kontroLlsystenet och höjdrod.emörelsen tiIIåter
flapsutslag på too i fyr-

kantshörnero G€nom detta
erhåller man maximal lyftkraftskoefficient hos vingen iru:an d.ess d.et inducerade
notstånd.et ökats så att notorn inte lälngre orkar ge

planet til1räck1ig flyghastighet. Son jåinförelse kan
nännas att d.e flesta plan
end.ast använd.er 1lo flapsutslag för att åstad-komna

-,:.:,,rli.'

hörnen.
Det and.ra problenet ned. att

:lt

r'^!ii

våind.barhet i loopingarna som buniarna löses
genom att låta vinge och

få lika

stabil-isator ligga i linje

ned. varan.d.ra. Det end.a bekgnmret med denna lösning

är. att d.et behövs en aning
d.ykrod.er i inverterat

flygläge,
Det sista problemetr att

0vanl Det utvändiga linkaget ti1Iåter justeringar i
utslagsförhålland-et nellan flaps och höjdrodex.
överst: I'lotorn med.ges god. kylning vid. detta montageo

minska

stötstångsbelastni-ngen och rörelsestyrkan i hand.taget 1östes
genom at1., använd.a ett 4rt styrok och rod.erhorn som är ninst
25 rnn Iånga. I manövrer såsom
överliggand"e åttan är den Linsträckand.e kraften endast ca 2G.
T ett styrsystem med alltför hög
stötstångsbelastning orkar planet

heli enkelt inte mecl att aktivera
roclren oavsett hur stora utslag
piloten gör. Detta är anledni.ngen
ti11 att så många plan har svårt
att utföra bra överliggancle åttor
elLer utseender.rässigt bra tirnglas
l.iotorn jag använd.er mig av äv en
vanlig OS I'Iax 40 FSR ned en 6r!8
nm venturi. Denna är 2Jr4 mn lång
och invändigt fasad tiIl 50. Förgasarnå1en har bytts ut rnot en ST
45-nå1 och propeller 12 x 5 Zinger
(ned.kapad till
11 x 5) tilIåter
motorn att utnyttja sin styrka med
o

god bränslesugand.e förrnåga" En tank

pä 4r4 oz ( ca 1J0 cc) räcker gott
för att kunna genornföra prograurmet
ned. marginal" Kylkanaler ti}låter
luft att passera runt vevhuset

för att håI1a vevhustemperaturen nere vilket är nyciieln till stad.ig stuntgång.
Sriinslet är stand.ard. 1flo nitro, 22r, %
"icinolja och resten metanol.
Avantin {r försedd med två, ind.ivid.uellt
justerbara utledareo Upp-rodret påverkas
med. d.en fränre utled.aren enl d.e rön som
gjorts av A1 Rabe och som rned.för god linsträckning i såväl loopingar som buntar.
Jag stä11er in planet för loopingarna med.
d.en fränre utled-aren, d.ärefter buntarna ned.
d.en balcreo Just d.enna mod.ell kom utled.arna
att harnna ca J2 mm isär.
Bygfftips.

Det är svårt att bygga stuntnodeller som
ät läitare än luft.
Att minimera
naterialet som finns runt om luften är
emellertid. nyckeln tiIl 1ätihet. 0m man
kunde d.ressera termi_ter att äta bort allt
överflöd"igt balsaträ inuti en färdigbyggd
mod.ell som Bill Werwage en gång föreslog
slrulle nan fortfarand.e ha en styv struktur
beståend,e av eåt skal av trä sarnt lager av
färg etc, som tillsarrmans ger planet dess
styrka. Nu är d.et ju d,ock så att d.et har
visat sig vara. lättare att bygga så lätt
man nu kan, jämfört med att försö}:a tänja
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rraiter så vi fortsätter med. några
rund.eringarr
Ofta bygger man staxkare än vad. som,
egentligen behövs vilket oundvil;Iigen
leder till överflödig vikt. Jag har
funnit att ett plan som så gott som
helt sammanfogats med Hot Stuff oeh
!-min epoxy har en styrka son 1ångt
överstiger den användbara livslängd.en

hos en tävlingsmodell.
Hot Stuff är rrrycket }ätt och snabbt

att använd.a til1 strukturex såsom
att rama upp flapsen, vingtippar och
kropp, Hot Stuff går d.essutom utrnärkt
att lintna fast flapshornen på plats
med. genom att bora ett 116 mni hå1
flapsens und.erd.el ovanför hornet"

trimet förstärker trät runt hornet
sarntid.igt son hornet liromas fasto
Gångjärnen kan lirunas fast på sanma
ätt förutsatt att de smorts först
-a att d.e inte limmas fast i leden.
!-rnin. epoxy använd,s för att lirnma

kroppsf örs tärknin gavna, rno torbockatna
och p11n';ood.spanten. Det end-a stälIe
som jag använd.er långsamtorkande epo:{y
är när jag rnonterar stabilisator/höidrodret rnot kroppen och d.ä iag behöver
god tid på mig att fä clelarna i lcor-

rekta vinklar.
Den första d.ecirnetern av kroppen är
kIädd raed tså3 Resin samt lätt glasfj.berväv för att gard.era sig mot
stressprickning. Stryk ett lager av
resin inuti motornrm och tankplats
för att ge d.essa ytor god r,rotstånd.skraft not bränslepåverkan.
lträr nosen tillverkas - slipa bort såväl nosringen son balsa med en Drenelborr tills cless kroppstjockleken endast

\

:

4
rl

är ca 4rT mm tjock" Här har du en tårnkbar plats att senare lägga blyvikter
för trimmning on så behövs.
När planet är klart balanseras d.et
enI" rj-tningen med hjä1p av b1yplattor som fornats efter träytan
och linrnas fast rned. epoxln 3elasta inte notorn genoro att 1ägga
tyngd.er på vevaxelförlängningen eller
lilceand.e d.å d-etta kan ned.föra över-

hettning av motorno
Flvrtios.

g

Det är lite annorlunda att flyga Ävantin, jänfört ned andra plan. Yid använd"and.et av d.e rootor/propelIerval
som har angetts kommer varvtid.erna
att ligga på något snabba )r2 sek
om man har 1Br5 n linoro Emellertid.
ökar inte planets hastighet i rnanövrarna på långt när så mycket som
hos and.ra modellero Som en fö1jd. av
d.etta upplever piloten planet som en
avslappnand-e vila när han väl har lärt

sig flygegenskapern&e
Planflykt kräver Jite extra vaksarnhet
för att bli jämn. Detta är något soio
man f &y leva med och se sorn priset
för att ha en modell son snabbt svarar
på uislag i t ex åt'rorna. Avstånd.et
mellan utledarna i nitt hancltag näter
!B,,f nm.
Så här långt Avantr IJ. Aerodynaroiken
stod. 3i11 Netzeband för, Stil och rnål-

ningssch.erna: Lou Dud.ka och Les Dernnit"
Ilekanik och utförand.e: Bob Baron.
Vad väntar Du på?

/ nri översättning från Flying t'iodels 2/81
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Flnaktisk ving tyngdsbehållane
linstyrd-a niociellf lygplan bör
vara försedd.a med. en hel del
b1;r i yttervingens spets"
let enklaste sättet att förvara detta b11' 6i" att bygga
en liten box i yttervingen
för att förenkla justering
av den vil:t som behövs,
Viktboxen bör vara d"emonterbar och ett exempel på hur
en såd.an här låd.a kan tiI1verkas hittar d-u härintill"
Bild.erna är från ett av Bob
Hunts Genesisblrggeno
Soxen raäter ca 57 x 50 mar
och bygget består av två

nonent. Dels tillverkas
en ram och dels enr i ramen
ryranand.el 1åd.a med. en tjoeklelc av ca vingens halva
tjocklek. i ramens botten
sitter en blinåmutter och
boxen hål1s fast necl en bult.

I övrigt talar bilderna härintill så gott son för
sig själva.
Vj-kterna i boxen bör antingen lind.as in var för sig
i något njulct naterial eller också fyller man upp
boxen med sliu-nplast e.dyl så att inte vikterna får
planet att låta son en skallra i luften.
3ild-er och id.6 koruner från Flying l,loclels April -81.
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Liuset är bedrägEigt
I'tycket ofta blir jag utfrågad hur
jag utför finishen på nina modeller,
nen jag är aIltid. noga rned att behål1a mina henligheter för nig sjäIv
så att ingen kommer med. en snyggare
nod.e11 än rnj-n €g€rlr lien on d.u lovar
att inte berätta för någon ska1I jag
ge ett tips eller två. r rrrlen först av
allt vi11 jag påpeka att on du ställer en av mina modeller intill någon
av de Anerikanska stjärnornas kommer
d.u att rnärka en stor ski-llnad.. Det
är d.ärför som jag' aldrig gör dettal
Ytbehand.lingen på nina nod.eller är
faktiskt inte så d.är särskilt bra d.et bara ser så ut. För att uppnå
d.etta intryck och för att överbrygga
roin 1a'bhet har jag funnit vissa tekniska och taktiska henligheter"
len roest viktiga henligheten är -

att det faktiskt inte är någon hemlighet. Jag gör precis vad. du sjä1v
gör - men jag lägger lite ner iid. på
varje noment vilket givetvis totalt
tar mycket längre tid. I'ien ta och
tänk efter lite: l.lod.ellen som d.u
börjad.e bygga på igår - måste du
verkligen kunna flyga d.en red.an i
morgon? Du VET att d.u har byggt en
super ny ltorkid.6rt, d.u VET att mod.ellen komlier att ha en ursnygg finishr d.u YET att du komrner att flyga
d"en perfeht så är d-et verkllgen så
vilctigt Niin du gör d.et? Jag tror att
det är rnycket viktigt ati tillägna
si.g denna attityd - hela ens byggskicklighet koniner att vinna på d-et.

i[å, här har vi nu en träfärd.ig rnod.e11
som har putsats med. olika fingrad.er
av våtslippapper tills dess ytan
känns angenäm att ta på" Det första
rr

O

lagret lack appliceras nuo utspätt
1:2 ned. thinner. Yilken typ sorn helst
av porfyllare kan använd.as rnen jag
föred.rar en d.ope son även går att få
rned. färgpignent, d-å fäster clen bättre
not följand-e lagexc Den uttunnad"e d.open tränger in i. trästrukturen och
får d-enna att hårclna något. Efter att
ha putsat med l2O-papper (torrt) faggs
ytterligere 1-4 lager på. Bland.ningen
skall vare 1 :1 "Lä69 på så r,rånga lager
att ytan tål vatten
och sand-a nellan
va::je lager rned. {.OO-papper. Yattenskyd.d.et är ett måste d.å jag fuktar
bekläd.nadsrnaterialei när jag kIäd.er
modellen. Som bekläd-nad.snaterial föred-rar jag tjockt japanpapper av två orsakert d.ei sträcker inte lika mycket
som si.d.en och tätas Iättare med d-ope.
d,etta ned.för lägre vil-,t. Det är d-essutom 1ätt att skära väl avpassace biiar av pappret. Vid. påIäggningen fuktas
pappret lätt ned. en fuktig trasa och
fästes rned. outspädo. o.ope. Alla rröpppa.tt
d-elar såsorn vinge och stabbe kläd.es
först uied tjockt japanpapper, övriga
d.elar med tunnt. I'iångi;urviga ytor såson kroppens ovansid.a och ving'i;ippar

går lättare att kIä om man använd"er
en våt trasa så dessa d.el-ar rnåste vara ner notstånd.skraftiga not väta än
resten av planet.
i'lu konrner vi till den svåia biten.
Två el1er tre 1 I 1-1ager appliceras
och putsas noga. Detta upprepas nen
nu är lite vit d.ope iblandad.. putsa

väl ( torrt) "
liu kan kabinen bli instal-lerad. genom
att en skåra filas ut, tjoci-. son ul&terialet i kabinenn Gör även aIla
vingrotsutfyllnad.er och liknande ured.

Microballonger. Dessa 3.a6er måste
putsas ytterst noggrant. Jag brukar
få hålla på ca en ti'rnrne för varje
lager - arbetet går ej att utföra
snabbare. Från och ned. nu nåste d.u
se upp så

att du inte

skad.ar nod.elLen

not hård.a kanter e d.y3. så att närken
uppstår, d.å tletta tar nycket tid. att
reparera. 0m så är nöd.vänd.igt kan d.u
ge all-a utfyllnad.er ytterl:igare ett
lager lack.
Såson basfärg anvähder

jag ro5.g av

sprayburkar. rrDupli-Colorrr finns att
få tag på nästan överallt och man
har en massa olika färger att väIja
neIlan. Dessutom torkar d.enna fåirg
nycket snabbt. Lrackar man utornhus en
varm d.ag flyter färgen ut bättre.
Seträffande fåirgåtgång så beräknar
jag ca J stora burkar för en stor

(46) noaell

jag har valt vitt.
Anvåincier d.u bättre täckand.e färger
kan d.et räcka med. två.llack vare att
färgen är så snabbtorkande kan man
3"ägga på lager efter lager så fort
färgen har rrstannattt tills dess man
är nöjd.. På planets und.ersicla slutar
jag innan jag är helt nöjd. d.å d.et
gä11er att spara på viktenn Unge-

fär

öka

om

100 gran brrrkar mina nod.eLler
und.er målningen.

i vikt

vi tiLl d.et spännand.e moned. påJ.äggning av dekoren.
Maskeringstape är nöd.vänd.igt att använd.a och går ått forraa.i ganska
snäva kurvor om man skär relativt
Nu kornrner

nentet

smala remsoro Efter d.et att färgd.ekoren har lagts kan d.ekaler ete

appLiceras. Streck av bläck läggs
på sist då dessa lätt förstörs om
man rör d.em" Matta laeken något
necL Vim innan d.u ritar d.en så fäster
bLäcket bättre.

För att säkra linjer, d.ekaler

och

övrig färg rnot bråi:rslepåverkan
Iäggs nu ett lager med. klar skydd.slack över hela nodelIen. Två-komponentslack typ Gusco eller Interlux

är att föredra Tänk på att denna
skyd.d.slack måste sprutas på annars
förstör au EE-äoaätlenå Faståi,n
jag alItid blandar ihop ea 180 nl
käarlack ökas mod.ellens vikt aldrig
mer dn ca 45 grarno Hela finishen
från d.et att mod.ellen står träfärd.ig
tills d.en äi helt färd.ig brukar stanna på ca 180 - 21O grärno
Nu konmer vi ti1I nnålningstaktik.
llina senaste 5 e1ler 5 nod.eller
har jag rnå1at vita. Vit färg ger ett
intryek av renhet, säkerhet och gott
sjäIvförtroende. Du tar inte på dig

vita byxor om du räknar ured bråk,
eller hur? Dessuton har vitt den
förd.elaktiga förnågan att d.et d.öljer
gtlelan4}ingens gv_nisstag. Lyser
solen på mitt plan t<än ingen se de
vågoi som kan uppstå på vingen eller
d.e märken som kan förekomma p& kroppenl De färgade ytorna sant trinlinjerna d.öljer effektivt skarvar i plankn5-ng, balkar och srnärre missar j_
klädselno Ytor son utsätts för tamärken t ex nosparti och stjärt kan
skyd.d.as genom att man applicerar d.ekaler och siffrorn När nan lägger på
d.en sista klarlacken kan nan 1ägga
lite extra tjockt just på d.e ställen
som ex?oneras för åskåd.arna: kabin,

nospartiet, vingarna på båd.a si.d.or
on kroppen och hjulkåporna. Är dessa
partier perfekt g1änsand.e ger hela

mod^ellen

ett

gIåinsand.e 5-ntryck.

Till slut - tänk på att nod.ellens
grund.färg och d.ekor göf planet mer
tyd.list i luften tilI förd.eI för
d.omare, åskådare och med.hjäIpare.

Missförstå mig inte nu - det är inte
rain åsikt att en stuntmod"ell nåste
ha en otrolig snygg finish - förrood.U.gen har det blivit en liten
psykosunge hos inig att hå1la på som
jag gör, rnen jag behövaer ial1a fall
ilte hålla på att ursäkta nig varje
gång en åskåd.are koramer närmare nitt
plan än tre metern Då jag nu har ett
flertal modeller skulle jag snabbt
få ont om ursäkter.
/CJ,a:us
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Då jag saknar egentlig naterial ti1I
den här sid.an tänkte jag att jag skulIe passa på att förtyd.liga det jag
s}:rev inled-ningsvis i d.etta nunner.
f d.en händ.else en ny red-aktör ej kan

överta arbetet und.er nästa år lcan d.et
va'ra nöj1igt för mig att sporacliskt
få ut Bulleiinero Dock kan jag inte
förbind.a mig att leverera rainsi 5 nr
son ju hittills
har varit ett mål"
netta är en fråga för årsnöte-i; att behandla och även frågan om konmande nned.
lernsavgift bör d.å tagas upp. Sku11e
SilS-3ulletinen bli sporadiskt utkommai:d.e är d.et kanske inte helt korrekt
att ta ut en avgift täckano.e 6 nr som
tiC.igare - on rnan inte kan tänka sig
ett växand.e til-lskott i kassan att

anr'än,las til1 sponsorrned.el-respengar
F2B1ag e dyl.
Yad. sora än bestäninrs äp d.et dock av
stor bet;.'d-else attfler bid.rag konrner
reaåkt.Lonen iilihandao Jänför g'årna

för

areis SLIS-!u11e;ininnehå11 n:ed. tex
-'l) ärso Från att ha varit en iid.ning
son speglar svensk stunts förekonst
och u'i;brean-ing har bull-etinen urartat
t:.11 att bl-i en kl-ippbok u: utiändska
noee1lil;,'gtid.ninga.r. I,Iånga snå notiser
är roligere att göia eti nur:xner av
än en nassiv ariikel ( troppas ati ni
massiva arij-}:elförfattaie son just nu
håller på son bästrinte 1ägger av pga
dessa ::aC,:r.) ntt end.a kort från en
tävling ned ett par rad.er på baksid-an
är d,efinj.tivt bättre än inget reportage
alls. Yisst konrner artiklar även i
for',säitningen att översättas och presente::as nen de bör kanske inie va.ra
så d-oninerand.e som hiitil-Is.
Tac'y:

för ord.et.
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frinärken mecl flygno'tiv på
tävlingsclatsen. Dore hade

en strykancle åtgång nen jag
lyckades l:onna övcr d"essa.
?rycket gör ej färgen räi;ivisa
men visst är don trev"l
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