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TIDIGARE utkomna ni
erhålles genon j.nsättanclet av b +t- / st
på postgirot. Aage å!gång och nuromer.
D

EKALE R

,

Ded SLIS-

närket (kartor on I st
stort och 2 snå) beställes genon tuEättandet av le t.-/k.attd
+ polto Jt.JOpå post-

li11 trdst för alla er soD llu slutat hoppas
på ett nytt nubrer av SIIS-Eullen komnei-det,
f,u något :örsenade, förgta nuEnret.
Iiav öve:see:rtie Ded Lay-outen, tidni.ngen til]ko":cr '-.i.:r y:telst proviso:j.ska Ior!:er och
io:xehåtle: 1i:e :ra-,:: ire11: :ea ja; hogpas på
ett sn;rggare nu.l4er nästa gång.
Ienllari P31r från :eisiirgborg har skrivit ett
par rader varav;a_a vi11 återge rågra:
" Hur lSser r.in-:i:'? :..'Ä;:l;AS irobtän inoo
tirutl7get: Yad skall do- ha ?ör rodeller 11
Baby tsee: iäg iote:el roto!
gröna
j*öC:: på bara
killär skall inte b=töva täg{a-.rxga
Eotorn. 5äg ir.!e b:..lisa:ser :ör 15J-250,-,
U-14års ki1lar Lar in.-a:4na cer€ar. 'jur 6rör

Ean?'l

Jag båIIer aed :e::.nar: oci boEDas att SLIS
medlesnar : j.l-1sa*a::: ;:a:: svriä på dessa lrågor. Sjä1v har jag bara set: Sj.B:s "Sky!ay"
anyåndas frangångsri;lr i ranl:rna på oerfarna
ki11ar, kaåske har !ågon ett bäitre alternatlv.

Shiv ti11 redaktloner o! detta eller oD
ing a!.nat son är av ir:tresse. Ä11a bldrag
publl-ceras, förr eller senale.
i
Son så många gånger :idig3re v111 :sg, t111 I
någ9nt

gilot. Ange f åilAr Vitt
eller svalt !dä!ke Dot

neutral bakgruld..
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tgsr*"i"T""äin""åii;-;;;t

På

årat ""t'a nivå soD föregÅerde åt
' nöt€tr
hsr oiaskat' Yi ba! endast

)
SIIS tr:itfelaå (I)fotokollfölda
haft t!€ Döte! undle! ålett ssnt en oJrcket tre"lig kliiftf€st väld
fö! deana var clas JenEson'
ElrEner uaile!
SLIS Bull€tön€a vå! E€dlellstidnlng ha! utkoDnit ned s€r
å!€t. Er1 förut5ättling f,ör att tidnintqlt skall utkodDa ued detta antal nur.4e? llnd€! 1982 ä! att ledaktören fÅt rtdtt fö!bätt!8d hJiilP
Eeil 1982 fÅtt ÅnArad'
Dgd bidlagsn från låsarns. Era hal fråa ocb
eng€18k4
arletsfölhÅllaoden och blllre! iat€ ned att överstta a1le
fÄtt skriva
ocb eserikangka artikle! Plus att han d€t sista bslvå!6t
föltettllag av dl€nna
Bä6t.åaÄ11a. waabk4 'daelv. Sk€! dst åJ nÅ8oD
gar€trtera
sltudtioar så få! ver ledakiö! gvÅriShet€r och kal eJ
s8'&ra
uigt1rnlBg aY 6eE !tu!!!lå! '1982' tidnlngon h!11€! foltfarslile
?äflla oD
ftla LTrlitdt och vasj' SL1S Eåill'D bö! I'lret stt vl bö!
nly8gradt. Stlcka ilt tlitla8t då blll redaktölens
detDe 6Ä kallade
tidlilaglt
uppgift 4e! att fddigells' oi$ -sasla!åta1la sttitlarna iiu'
eD att töla bela iobbet 8jålv'
Eagttliit tÅ' srrIteill€lsdttalet gett öve! hela lana6t och trofde! ligg€!

tl 112 oöb den tl
oa dvÅ son för€8Åead€ Å! åen ,1 decenber 1980 vs!
tar vl 104 nedl€Eier' IldleDgaatalel i de noraiska 1äaderal€ceDbe|1981

!a ha! ökat !ågot.

i le8lol'et! ha! ökat uågot' Stö!6ta töYll'lgaItre i!
!Tän6!Ebo!t - Poksleln aednAntrg
'
fortfaraaile i truag€lackaträffe! i och
Ylltoraårll!8niått.!te!.ltlEl!!cu9rtrr!6!h9!!e!gaania!tt€vli8
Eritrt 1982' fl !' lfltlv€ atraDserailts
. tåvulg' .ol vl hoDt.t lterllllr
siuat"r"f itgtl lrc
t,.erytt.lt lryat'rr . tti .lttSrulr rlltrl tlvllliL l tattlt!8Ftecadea
upgtt ilr". rei a"rtoc 19 tåvllrae' vli ttolr re t3!t
f'ävltagaverksanhst6a

'

Ät l€l!tr t
ti11 ait
Ulrlllr Ärst blr !r'D tllolge3rlile luor tgglon€tr atelgått
"wå!de
undvlka do@'!9net11ng
att
föJ'
iletta
flygutas'
valjs
åft€r
lya Dlotokoll
Sadno protokoll hela
1 andls ocb t!6ilie flygnLlt€n' !1dtga!6 iavÄadeg
4v dotta
tåvlitg€E l,€eDorlr dot tJBllet iu tre flySttlngar' Kotraekaensoa
01f8 Selståos
ä.rr 4tt Yi lotiåo 8€ llkstlr!€lsen I uPPdtag att 9!€setrte!6

plotol.ollfötslag'goErJ.Doe!etr.Lastenflytlin8pe!!'apPertiusuF!:s
offciellt Svenskt tävlilgEttogr"oe" ty".let och fÅ itetta e!kä!t EoE

plotokoll. På så 6ätt får vi sanma alollllarförfarande över heLa fandet.
Ett pa! tråkiga incidenterr nii! det gelle! den olganiaatoriska deLen
åv tävlandlet har intråffat j. Cötebolg, dä! naa upptäckt rätllef€ 1 efter
åvslutad täv1ing och pllEutdelning. På 1981 å!s Sll flck andta och tredje ne! tyi:e llacering, ll&io ts täyllDgsleAnin8 ber Ove lndelaso. ocb
Joban Rasnusson on ulsäkt iinnu en gång fö! d€t intriiffade. Uan upptåckte ävet1 fe1, soD eJ gav pletså[dtJ.agar på f].era enaha d€1tagr,!e.
Erfarenhetodra ev cletta vise! r att täyllngEall8l8iit€!!.e bö? an"åada
räkn€naskL4e! Eeal kontlollaenaa I aekaetaaiet€n.

otitebols 22/1

1982

ÄLf Eskilsson

Laro-Åke ladersson

6rdförande

8ekleterare

Oq

E

k;L-

l"r- Ja

:,.

'l"i^*^.

qå44{s4 g-r4u= g!Iq: -r4e4 lsge=8@x: ?2=r=4{ES r- u 9?:
(Eär upptas endast de punkler soE avbandlades' koDPlett protoriorr käi beställas dir;kt från sekreteraren! j,ars-åke Ändersson)
g,/ liöt ets avslutande.
v ulotets oppnanoe
z/ ta]- av ordf, sekr, sa.Et
just. Eän för årsDötet,
AT,F ESffTISSoN har, led a!1/ Pres. av dagordningen sant
l-edning av den gåva han ergodkäru1ande av d eD.na.
höU
Yid årsnötet, bett att
4/ :Iötets ullysande i rätt tld.
bÄr
i
Bulleti!.en få fraro5/ .Uppläsa&de och godkäraande
sitt
vama tack til1
föra
..ayi5€:rksalålxetsberätt elsen. :.'
åIla
berörda.
5,/ Bevtljande av aYg. styrelses
ansvarsfrihet.
'7/ \al av regionsstyrelse för

ew

SIIS Yästlsyd.

tinels utgivnj-ng
eaEt kostnaderna för detta.
9,/ ForEfas on andr1ng av doDarkolt för ktass 12!
B/

SLI S-Bu}le

10/Ti1l Dötet inläonad e notiorer
IL,/ Ovriga frågor:
a/ Daua.rksre sa under 1982
b/ DoBarinbj udan tili daanark
c/ Hjälp till Redak r ören
d,/. Fler li-lgrenar inou SIIS
e/ Ävgående ordf. avtackas
f,/ Di::lorcen från 3u '

vi i Val1en-

tuna och son vanligt blev det

ett t rvså.ut

nöt e.

Gör

Yi

i-nt

att det

ler år.tr
färle nun:ler eller
sex mrnner

e det så får vi acceptera

korner
lnulooer av tidningen under

året.
,en fofl1e}la delen av 'nötet var
gaaska snart avkfarad. Irånnas kan vldare beslöt Eötet att ge ove Ändexatt Johan Rasnussen Yal-des till
so! i uppdrag att försöka få grenstyrel
!y sekreterare under ett år efter sen att äyse eI1 rekoEnendation oI! ait
Rai[o Barck som begärt att få av- använda et+ Erotokoll Der flvgnins.
gå !å grund av aunan verksa.nhet. Detta har 1äiga varit ätt Onä[enåI ocn
även--tagit fra[l-ett
Sus-dst/Norrs styrelse ocb SIIS ulf Selst?g-har
RiLsslyrelse ser äu ut son ledan: försla8.tj-11 protokoLl' Avea SIIShar antaslt ett liknande
pettersson
dubbe

ordr: Bo
Sekr! Johan Ra6Eussen
N6sör: ULf Selstå.n
övr. tr'rrnktlonårer:
- gve Andersson
-_A}e NlrströE
-lenrlart Helje
Revisorerl

- ljörn lnndin
- Tonuy Ollund
h yilrtig sa.k eon nötet bade att
ta stä1hdng til1 var årsavgiften

för-1982. Av^dea kassarapport sou
erhå11-j-ts f!å! Käsören har Yerksa!0heten

för

1981

givit ett lLtet

u.nderskott varför e! Eåttllg höjning ti11 4O:- hade föresLagits.

lffi:{:å:

var på nJ.tt uppe til1 dlsatt und.ersöka
Eöjlighetea tj"ll att oriaa en do6arkuis inon Stockhols tåins ModellflygDoBs,rfrågan

kusJlon."Man besiitt

förbund

(

SD{)

Det diskuterades även en he1 de1 oa det
förestående VU: et i Oxelösund. Det
konstaterades att det saklandes fyra
gekreterare ti1l stunidorarna. Men
ilxaa förs1as fra.nfördes av nötet.
Viäere diskiteråiles hur vi. bäst skul1e kurula {stötta{ vårt W-1ag. Eärvid fraekon
nan, under
!,
frarkon att nsn.
under vår.ea.
skall t!äna Då
i
\rdsterås'och
asfait
att då även 'övrisa slls-!tredlennar är
välkonna att se iå euer flyga på

tr{ötet,beslutade att årsavsirten Fäti: |fl-;jHåg: å??åt:rl'trlirt};
för 1982 skal1 yara 40i-, detta laset till åtoiaaa. logi får uän hade redaa tidlgare tl]'lstyrkts
k1ära slä1va t ex oed Tält. Tid konmer
av SIIS-Väst/Syd- styrelsen vid
att Dedäe1as senare. Men den son är
deas årsEöte.
intresaerad kar ta koat aht ned Åke
e11er Joha! eller 0ve'
xn sak som hör sannan ned årsav-

gi-ften är att reda.ktöreD för
'rBullenr: U1f Selstan, arser s1g
ha svårt att orka ned att ge ut
de ser Eurrmer Eou stadgarl]a säger.
Med aDledning av detta hade UI€
i!-konoit med ett försIag soB glck

Med allednins av YM behöver Ål1t on
Hobby artiklär. Ear du !ågot ln-

rresåalt på lager så tag ionta.kt Ded
Axtlllus-ell-er skicka tn det
elatv

Kle11

ut på att årsaygiSten j-stä11et ?rptoko11 kan bestäl1as f!ån underskulle utgöra en aygi.ft för ser techad.
rluEloer a? Bu]-letinen. Detta förslag kunde.dock eJ^y!g!9t. aata då Med hälsnlngar,
detta stridet not gT,lg'stadgar.
Bo Pettersson, Vall,eatuna.
I stäUet anslöt nan slg tlIL
r-ekoDEendatj-one n soE antsgit s
på SIIS-niBts årsnöte vilket j-nnebAr att avgifte! skall, edigt
stadgarna, gäl1a fitr ett kalend.erår. Men sol! det nu så vä1 uttrycktes 1 näBnda lekonBendation så
är det a11as lllh att hjälpa !edaktionen att uppDå den oålsätt! !111 uttrvck i våra
soo
nlng
stadgari h-o-4ne
"Yl skal1 eft er sträva

?/IIIYS

STUNTPÄRii

iTilli Blon i

i:FZ Red Baron, Ä1.:a

har sa.lllaställt ett oerhört onfatiande rdaterial om llrlfll.$ling rned tonvikten lagd på stunt.
ladlen är att nan skall kunna använda
det här son ett faktaunderlag ute i
klubbarna. let är iänkt att utfornas

ett

lösbl-adssysten så att Dan
kan koEplettera eller ta bort
inaktueLla de1Br.
De olika delarna av Stuntpäxnen ska11
sända6 ut ti11 tledlemarna soo bilagor tifl !u11etlnen. Nu är det bara
så att innan så kan b1i fa11et nåste naterialet renskrlvas. Från börJar
bade Ulf Selstan trott att han skuile
kunna åta sig den uppgifien nen ru.
sou

1ätt

har det !-isat sig att detta är onöj-

l-igt för honoE.
Vi Letar nu ned llus och lykta efter
nÅgon Ded egen skrivnaski.n, fö rnåga
intresse och tid att åta sig uppdraget.

r du dlg kaUad så ta kontakt
ned undertecknad, U1f Selsta.n euer
V111y B1ou. !u koEEer att gdra stuntflyget en ovärdelig bjä1p.
Käl]ne

Med

hä]-slin€i, 30 ?ettersson, Y-Tuns.

TRÅII]fG: P:Y3N I i,G

I

VI.

iJ;

N:Iit:Ä.

1 vår konrler vl i Vaflentuna ilFi
att, ubder n|gra !örd,agar ellet/
oc! Söndagar, anorinaf t räningsflygningar på 'rT e1l-us -rillg till
vilka även andra stuntflygare är
vä1koDuna.

!örutor liltrE: s två Vlii-flygare: i]{e
ocb Joha!, konmer Sveliges Vltr-dosare: lennart He1je, att delta.
I)et ä! al1tså ett utnärkt ti-11fäl1-e att dels lära a]. don rrstora'r
grabbarna och dels att få träningsflyga ned doDarbedönning. På
grund av Yäder och vind konner
tidpunlt att bestäunas ned täEligen kort varsel, så om du är
+ntresserad så arurä1 dig tiII
Äke Nysträm, Johan Rasnuss en
ell-er Lennar t Hetje så kon*er vi
att ta kontakt ued dig ler telefon.
,/Bo

lettersson, Vauentuna./

STUNIART

IKIÄR

I AIIA

OII EOABY.

?å SIIS-öst/Norrs årsnöte efterlyste ove Anderseon stuntart iklarlroat e.rial t1lf Ä111 oB tsobby ned ta*e på d.et sturdarde
vM.

Särskilt y43 IIIåD intlesserad av
Lr=_4=!_r==I=LE=4==r_{==_s=q_p==?:i: 'rsturxthlstoriarr. Från 5o-talet
f1!.Ds det t er Dycket 11te Eaterial.
lfu unaler vären konBer vårt VM-]-ag i
Stunt att, under eD e1ler flera helger
du någonting så skj-cka ln
att träningsflyga på asfalt, Iör att Har
det
till
Å1lt oa llobby e11er ta
ge ra.! och få insliration har Ear
loed
kontalt
fjell Axtiu-us son
1åtit Eeddela att är/en övriga SLISkonta-kt
Eed AoH.
1är
hå1la,
neallennar är välkonnå att titta på
eller sjä1ya tränlngeflyga på gräs.
/8. t ett etseon, /
Jag tycker att detta är ett utEärkt
tiILfäU-e att, lör oss aI1a, ge laget _!i-g$-aE!-q!ågger={.?2=:=2l{_rer.
den kluff soE kan leda ti.ll rågot
vanl-igt åker Yi t lMannårk
a1lra extra i. W. Du kaÄ säkeri räkna SoE
plngst
och täv1ar i smtliga
1
ut Yad det skulle betvda för taget
FAI-klasser.
För uppLysningar ta
Ded ett a&,al stuntfligare, domäre
Ded
kontakt
Selstan oBgående
'Ilf
och andra intresserade oEkring sig
sklcka
och
in
inbetalnlngsavgift
en
och vas elda önskaa är att på alla
(
seD.ast
Maj.
60
den
10
IXr
15
sätt bistå och tljä1pa 1aget. låt oss
bankette! och 20:- för eY Eatfara till l,"åsterås i yår. Tidpurkte! för
paket
på söndagen)
är, aY f örkl-ariga skäl', ej änIru beständ nen kolouer, on nöjligt, att
Betala in på posten till
Deddela€ I Bullea. Då det iate är
u Le lll.ssaard
säkert att 3u11en konner ut l tld
Helpolaidseade 66
kaa du ta kontalt ned Ove, Åke eller
9ooö Aalbo;s Giro: 55201?1
Joham on du är intlesserad. Logi
får du klara sjålv t ex aenorn
IlälsDingar
ati
ors Bode llflyvere
tä1+a /2^ Pa]-+åiq a-n

Ayi.at

Glirntar fnån EM 81
/ Lv

Johar. Rasroussen/

3i1d 1. Det sv-nska g:-lacer besLod rv
fGls cror, .;a1 n jernby äch lanrislagsd.ebuteranale Ingolf .jonsson. letta eftex
ati bå{ie ove Andersson och Älf Eskilssoi taclat nej av div. sk;l. 8äsr -Lyc!.adcs ikc so: io6 sig in p- l.,-Ila!p fi:tal-

r--

plåLs genon ludna flygniagar. Åte a-rv:inde tävlingens eida 0S 40 lsRll liycket arunåi-ckningsvärt . nenna motor åir
Aock något svåtlenrästrad och på kontinenten vä1jer nan tydligen alen traditionella och bepldvade väfen roeal S[
460! i första hanC. på arldra plats i
den individuella listan kon Jan Bjernby soi! f]ög en av sina orbyggaa lliss
Kell ned en lox r5" tn1 nin åsikt utförde Janne de absol.iL finaste flygn.ingar jai hejr seLL honom åörd under
sina två tävlings s tart er. toch stnrladle nedhjä1!aren (und er],ecknf,d) titl
det för Jarlne vid no.orstetrLen i den
sista fl"ygringen så att en nycl<et nervös Jan gick ut ii11
handtaget, Tlots detia
grejade han ti11 det så
att det blev hans bästa

ffyg]ling. Pörlåt .tan?
Trots ati Ingolf har utvecklats nircket flan ti11

Eli lyckades d.et inte riktlgt föa honon i hans två

täYllngsstarter, bl a så
fick 1n6o1l agera åskledare i en av fljr6nin6arna unde3 ett oväder

son vaxade högst en halv
fngolf, ha:r no6
i alla" ia.11 sl"agit ett
reiiord i det att han byggde tYå hclt nya nodel]el
intör 4,1. Byg8nadstid
totalt: 14 dagårl ! I Både
Janres son Ingolfs p1at irnne

ceriniar i lriefistan
får faktiskt t1tlsklivas

deras anvånCande ay J5notcrexo lcn storleken
på ftygplan häI.dcn sis
tyvärr inte l:r.ngre ir.:tcinationefft ( och snari
inie i Svexi0e helter:?)
n j.rlCeltcIegr::lf en sä--er
dock iltt stönre tryååe4
ä! !å gå,'rA till nästa sisong.

Bild 2. c" Sbragia, ftalien, Ded sln ',in-line ood

e11

Ianos" Dv. notorrvin:€

och stabbe

sitter på san]:r3

nivå i linje npal varandia.
En .k-m Jver stLnten vrr

att Ce!å-n nes- liknade en conbatdito (se bilden) Aruoärkningsvärt var åven att så nånga använale
en sLaddrig llastprolellex, tex
finnarna. Sruket av ljuddänpare
av Euffl-ertyp tycks inte alls ha
slagit igenon på kontinerten ti1l
skillnad f!ån USÄ dlä? alen, i stont
sett, år fölhårskalde.
!i!LZ! Indigo hetet Claus l"laikis
senaste, Cood-yearinspir:eranie t
konstruktion son dock inte kaniade Lika bra sotr den såg ut. Claus
anvander s16 av en 5'I 4b 5on a]c
nonteråal liggande i en av kind.Iiåporna. Propel-lern är en egentillverkad ,-bladig TI 12x5, naturl-j.gtvis lackerad i s-tu1a. färger son mode11en.. Tydligt är, att
roan på ](on Linenten,

bara 1ägger

uer arbete på nodellen efterson
d.e! absolut va4ligaste neklådan
var plastkas6e och jeansväskal
En eloge tiLl" det svenska laget!
4lq_C.!. 11. lav-Iette, ftalien'
med sin nykonstruerade Panter.
såYäl konstruktion och finish var
i anerikansk st.i1 med f-balksvinge oed halvs!-y6,nr (sk ,etroitvlnge) och vitt/narinblått
färgscherna med röda stxips. IIotor l:erco 49, en nycket vanlig
stuntrootor !å koniinenten. Kanske
var det hans fina rlrodell son 1yote i nina ögon då jåg tyckte att
han gjord.e de bästa flygningarna

undler tävlingen.
ELbL_2: Eu.ro pa-dåstaren -81; C.
Coxopostel-fa, ftallenr neal sin
ganl,a ä??iga Tango soB nu ha!
hä"ngt ned i Eånga år. I,lotor: sq

46 med en trebladig propefler

(plast)
högt

som gick
vatcv igenon

ett lrYcket
!å
hela progralrtnet'

( gä11er aI.Iå italie.rlre) Italienar:las
dodeller ä!, tväxteloot den anerikanska
stilen, knubbiga ocb har ko nosnolrent
och extrent -titet sijärtlarti, uppskattningsYis 15 - 1A /"
Å!!L_.lL Englands berönda stuntess !
Pete Tiddal, var för nig en besvikelse
e-fte! allt nan har läst on och av honoe. qan flög sin Cap 20r en vialaleutveckling av sin berömda Chipaonkr ut!'ustad EeaL en lierco 61 genon ett !!ograno dä! han Eyd.ligen hade gLöot bolt
att det fj.nns kantiga nanövrar. Finishen på !1anet var av ordinät svensk

penselstxykalklass vilket fö!öv!igt

inkluilerar de flesta eklpagen på B4
föruton ca 5-6 stycken.
3i1d 7.J. Sklabalekr qieckoslovakient
f- g en vauackeraö grö!!/röo.r/vil ska-

perse solr han kaflar P!og?ess-B1 . PIao-
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1
2;
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4.
5.
5.
7.
B.
9.

11. Bali1e
12. Delabaxdle
1r. Trodler
14. Maikis
15. NYSTRö}I
Jåirvinen

24. Aaltio
27

.

,,.
,8.
,
4r.

44.

Ka,rr.a.
3JERNsY

It.
It.

2751 2851 2784
2774 2BtO 2777
27't5 2776 277 4
2694 2795 2680
2586 2811 2618
2690 2716 2711
2671 2682 2712
2712 2718 2628
2610 2'lt9 2622
2686 2727 25e7
2602 26te 2688
2549 2618 2456
2591 2614 2616
2617 25+3 2197

1j e.

F!a.
F!a.
T

je.

Tj e.
Eng.
3e1.

s'/{E.
F
F

2449
2417
2422
2271
2216
2216

i-rl.

in.

Fin.
s}lr.

Molteosen
Dan.
Annitzbö11
Dan.
Thorhauge J. Dan.
JoNSS0N

slut. Jdn b1ev, vid eit til1fäl1e,
"något förargad" på en klurnpig fotograf son iaplade sina 61asögoo u!
b!östfickan på hads flygllan och soE
olsakacle ett hack i. flardkalten.
3i1d B. En holländ.sk Derringer neal
löstagbaa \.j.nge lör 1ättare transpoxt
Pilotr E.DeJong. liotor! naturligtvis
S9 46 vilket var d.et vanligaste notolvalet vicl n\: (f61jt av EP 40) Detta flygplan flög fantastiskt fint och
hade dei riktj.gt "sprakanilerr super
tigreljud.et via d.en herogjorda 1jud.clä|nparen i aluminiuD, ty! muffler.
/ Text och Fotot Johao Rasousseo./

(45 deltasare

Coopostella It.

Sblagia
Rossi
3i11on
Skrabalek
Ranpnor]x
Lavafette
Cani
Cech
10. Draper

1

i F23 )
2e41 zgtt 2e16

et va! förseti ned en fP-40 och ett
korltrollsysiein son s:ra11 5e ökad käns11åhet vid eitrenpunkt erna, Detta
rlj'gp.ra4 plovf1ö3s också hej vilt av
b1 a L.Conpostella efrer r;vlingens

2061

s}JE.

SUPER TIGRE
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SPINNERS VECO

/

2629 5167
'4'15
2620 1161
2509 5116
2612 5126
2612 ,270
2614 5270
2119 5214

2588

25gA

25t1
2502

2102
2426

2)47
2144
21BO

(HELST OKöRD)

Ra smu

27r1

2511

2N

Kontakta Johan

2e17 5679
2727 5615
2768 5607
2795 5571
2682 1477
265A 5471
2494 1469

ssen.

2426
2147

2144
22r5
2tB0

'i. Italie4
2. Tjeckoslovakie
,. Frankrike
4. Easland
5. västtyskland.
6. Selgien
7. Finland.
8. Isf,ae1
9" Eolland
10 Schvelz
11 SVmTGE
'12 Darrnark
11.österrike
14.3uLsarien

16921
15404
16266
15449
15172
15004
14909
14872
14817
14198
14172

1f591
1to2o
12121

n

'r.j!

ö

EeJ.

inte unlanilålla :r. lxots ca 15 äx
uplehål1 lrån linflygande fungerade
allt bla från början. ! o rn reflexerna i inverterad flygaling, nen en
da€när Xent hade kopplat linorna
ii11 rnitt !1an taplade ja8 kont"o111inflyg, Vi byggde i veckorna och f1ö8 en över Cer, dLr.kr vid st8rten.
unile? helåerna, lelarerade under veck- Rätt up!, sen rätt ner ned totalorna och flög under helgerna etc.
klasch som resultat. i{år jag lälde
dig linflygning hade jag 1ä!t dig
tenna intensiva akiivitet blev förhå11a handtaget horisoatellt och
noaltigen lite för nycket av det goda
ned linorna kolplade tvärton not
fö! efter ca ett åi avstannade alet
dea vanliga rertikala fattninge4.
gått
hela så aktliga. Unale? de år soo
Så nii! iient kopplade linorna rätt
jag
dock behå11t de
sedan dess har
fdr sj.g blev det alltså fe1 f6! niå,
flesta grejorna bl a några l,icooy-noto- Tablå
I
rer och en väl anvånai och llånga gålger

iIär komner en flyghälsning från -qskilstuna, frå.r' en genska färsk :Lis-ned1en. lärsk sor nedlem jar oen iaL hal
alltiC va:rit intresserad aY nodellflyg'
åedan i nitten av 60-ta1et syssfade
jag, tillsamnans ned ea kanratt ned

reParerad RinSmaste!.
Hösten -e0 visade det sj.g, under ett
sa&ta1 rneal en a,lbetskaEat: I(eat Ja!!6sonratt även han tidiga e haale försökt sig på 1inf1yg. Iörsöken hade

inte slutat helt lyckliat' t!oligrvis beroenale- på air han.använr
nylonlina ( fiskelina) son f.Iyglinor.
Plecisionen bli! ju sor0 bekant inie
aen bästa neil lino! son sträcke? sig
Eellan 1 - å neter när man flyge!.
Nåvä1, nea det Eaterial jag hade och
lite undan för urdan :nköpta Srejol
börJade vi f1y6a igen och sel Ded
rikiiga ljxor (uire) lärde sig fent
Linflygeis grunder riktigt snabbt.
?å ien vägen är det nu, vi ilyger nest
för nöjes stu1l oth träna! inte nå6ot
lrogram nod avsikt att stä1]a uDp i
:lågon tävliig. r':en nan vet ju aldri8..
let kanske konfier en dag iär du ser oss
!å fä1tet inte baia son lassiva åskådare utån son aktiva täv1inåsllygare.
:n de:alJ lr:n vår', il7;ar.:e k:n ;a€.
alock

väl, nu känner lii til1 lite roer
on oss Slfs-loedlemrnar hä! i 9ski1stuna och nu skulle jad vilja göra
ett påstående: Vi linflygåre gör
a11deles fö! lite PR iör vår sportr
Jag grundac detta på det, svar vi
brukar'få när vi talar on vad vi
sysslar med t ex 'rl,inflyg, vad är
det?r' e11er {Kan det vara loligt
att snulra rrnt runt til1s du b1i.!
yr i huvuder?", 'ry'a, kan du göra
Nå

loopinaar och sånt också?" 0sv,
Nå, hu! gör vi reklan tör oss? Eär
konnerett tiis:
Jag är även lite engagelad i fack1i.g och !olitisk verksanhet ocl däl:
har öaE nedverkat til] att (ent och

ja6 ha: deltagii i två feckl1åi/!o1itiska faBil j eaxrange;ang ned u!?visning i Stunt. lrots att vi il1te
är någ?a prof -'r r" har .ies:e i:rsl:|,_
bli7ir Eycke! u!!skaliade. :ö: i'
sos inre har se:: er. sru:ltEå:K::1 i
enkel
luften tidigare så äx i o B enseåan
.:2,r1
\,rln8over en hisna,nde stn.

'- -

n:1goi kunnit:?rson tala o:r vad son
skex unde: i1:/g1in:-.n sa:.rt iniorn,o-

ra o.l lirfl:-_, s tro- ,a€'årt n 5ra snå i.ör ii11 "','.,.1 ::0i1 sås blanC
lu: I ik.:-. :nt:; 2rr ljnll:r; ;r
son gjort för ui,!visni.gtlt lu beröver ju ba-ra en ö!!er !12.ts t ex
an Lotrolls:.Lan . _d:];i drE I ex en
stuntuplvisni.g i ha-lvtid i en all-

svensk foibollsnatchl )
Tycker ni at. iag ät ute och cyklar?
Skriv aål ,et vore roligt ned sylpunkter på detta.
;ledaktören för denna tidning brukar
visserligen be om inslaå ti11 tidningen men föi att inte uppta hela
tidnir'rgen för ilig sjä1v så slutar
jag här.

os 40 FsR å la EUNT.
Följande uppsättning användes av
Bob Hunt tiII dennes Genesis'
flugen tj.ll vM-seger 1978:
Motor :
oS 40 FSR, onodi fierad
tagen di rekt ur Iådan.

c1ödsti

stor stunta r e.

Den förhärskande motorn i dessa
saftlnanhang är Cox Tee Dee .049,/.051
Georg Aldrich' Noblerns skapare och

av

ft: Aldrich rned bygel
( finns dessa i sverige?)

Linor: .015" Pylon Brand, 18,75m
Modellvikt: 1600 q
' 'rvtid: ca 5,8 sek,/varv. (Ned
tlll 6,0 sek har uppnåtts
**

*******

skils tune..
Ps. Eä.der med e;: loioaraii taået
av tidnlngen l0Li:!s lelorter
i:onica Snärd vi,d livsnedel sarbetarelörhundets avd. 14i s ianiljedag vid tsloby fest!1ats den 20e
ila j 1980.
.irån vänster: unalertecknaal lred en
Twister, noto!: tox J5, i nitten
tsin son Anders ned l:ents bygge: Seno-trainerkropD med egen vilgkonstrxktion, Do:or :lebre rekord 1r5
diesel, Ti1l vänsier i:ent ned en
Sterling Ringma.ster och fox ,5.
/ Be!t 5ocrerlund./

/2 A STUNT.
1/2Astunt, dvs med 0,8 ccmotorer, är, i UsA, en rått populär
gren. Kanske gåller detta flamför
aIIt sportflygning. Det Cåvlas även i denna gren på Amerikanska
mästerskapen där flygplanen helt
enkelt är nedfö!minskade kopioE av

r @ I nm
Propeller r 3-bladig 1lx6 Ew
(först användes en 2Tank :

3öde::lund oc.::eni iansson i:ån

]]

,I

Förgasare

bladiq 13x5)
180 cc Uniflowtank

oit

*

duktig rnotorkunnare, skriver att
den motorn dock är något vå1 varvvi1lig för att passa för stunlflygning. Ean skriver vidare ätt det
enklaste såttet att anpassa TeeDeen
för stuntbruk är att byta ut cylindern mot en d:o från en Cox Black
I{ialo!, som inte har lika extrena
portningstider. Detta gör att motorn
bli.

r lugnare'.

Spännvidderna på flygplanen I igg er
på
ca 80 cn och linlängden ca 12Bob påpekar ått oS 40 PSR behöver
14 rn. En ritning på eD 1/2A"bromsas" och "Iastas" ned en stor stuntare
har varit publicerad i
propeller och en ganska hög nodell Sl-ls-Bulletinen
at | 3/79.
vikt.
Anmärkningsvärt är att många i UsÄ
klarar av varvtider på 5.5-6'0 sek NOSTALGI I BULLEN?
I sverige är den vanligaste varvti 8n önskan från en stuntflygare som
den ca 5,0-5,2 sek.
växt upp med cenesis' stifleltos
Att tankvolyrnen i den, ameri kan ska och Derringers är att Ni gamla
stuntkonstruktionen kan vara så
stuntråvar som var med i tidernas
ofantlig stor kan förklaras med
begynnelse d v s 50 och 60ta1en
att de arnerikanska reglerna tillkanske kunde skicka in Lite bilder
åter I min att klara av progranmet av plan och piloter från den tiden.
på i.stä1let för ?. FAI-reglerna
Kanske i form av en bildserie med
ti11ämpas i USA endast vid'uttao- en eller flera bilder i varje nummer
ni n9s tävl i nga rna ti11 landsIaqeE.
Detra skulle vara kuI och inspirer****

r.

***

il

-tI

c

I

'ESsEL'E

i\1

Sifosaal kurv?- k?"n karske vala av
intresse för någon, let kan inte bota utna ttningsbr:o t t, inte he1ler ge
116 n töjd i urgångarna, men kan kanske sprida lite ljus.

lrangår av grafen på nästa sida
ha! ett stuntllans hastighet i kn/h
och den, på linorna verkarde alragningsklaften, uilrltats son e funkSon

tion av 1inläned€n och varvtiden.
(cbs att linornas dragningska.ft inie
är så enkel son c entrifugalkrafi ens
stegring nen ligger son grund för beräkningarna) . Eastigheten och d:agkra,tsöknlnFen räknades ut rnea 1inlängiien: 6g1a till 6ga !1us 1rB rn.
letta för att konpensera flygaiens
armlängd och utlelarna i planet.
löruton att l<urvorna ger en u!!fattning on hastigheter och dragkrafter
undör div.ra förhållanden är den även
inlornativ om nan ser ti11 effekten
av använclandlet av olika llnlängder.
0n vi, t ex ha. 18,9 n långa llnor
och en earvtial på 5r4 sek, vad hånile!
on vi, utan att ändra notorj.nstä1fningen, förlänge. linor!:a ned 0r! n?
viA 5r4 sek och '1819 n lino! har vi
en hastiåhet on 86,9 kn/h och ca
2ra? G:s arag?ringskraft. I{ar vi irte
rört notorns instä1lni-ng kon'ner hastigheten atl :'a:a alensanma oberoende
av linlängden. Fö1jer vi nu 8519 kmstrecket ulp till 19,8 lD ser ti ati
vi nu får varvtialer !å över 5,6 sek.
Den ilet av störst betydlelse är att
nu ninskax clragkraften j. linorra ti11
e']dast 2.75 Gl Vi ha: alLtså fö!Iotal 0112 C. För el,r plan so'rl väg.r
1500 g innebär detta 180 g ]äg?e dragningskraft i linorna.
orn yi nu tar och följer G-l.injen upp
till 19,8 n-avdelningen fijr att bibehå1la sanna liost!äckning, finner: vi ait ai erbåf1er earvtj.aler på
5r5 sek ned. en hastLghet sod nu ligge:r pä a9 kE/h,

}Iu flyger pta[et a11tså 2r1 kn/b
snabbete. ,4ö! att kunna bi.behåIla 1j.!spänningen neal 1ängre linor så nåste nan skruva in fötgasarnålet ed ant
ing f6! att notorn skall gå Lite
snabbare.

Iör att generalisela och kunna illa
!rå-rra slutsatser irån lcurvan Eåste

n:!n konla th'lj att, sol rilot, Till
f1:-c,-f+rt
:ra:1 h? 1ångsanm.s! a -j'-i

för att l{unra iijrlän:-.1 .eakiionstlden
se.qti.iiit so: flån vill ha största
nö jlita
lirsjränni.6. :1a:1-^t lar
erlellertid e4 nininunhastighet vld vilken ilöd karl fungera ordentligt aerodynariskt sett. 'iid ännu 1ä3re hastiglet
ilt'ger: det inrb a11s. cavsett vilken
konbination av lin}ängd och varvtid nu
e-nvänder nåsie än,rå hastiSheten va?a
densånl!]]a som, eller översiiga, den
ninii:ala. 3å, 6eron a:t fijlja hastiShetslinjen ser vi att dragkiaften i
linorna ökar ilred ninsknirgen av 1in1 :rjden, 1:orte I i'ror ;r bä: tr.l
( cieseke anvä;nde siå av 15,! n linor)
0K, det finns inå.ga anara faktoler
såson utåtriktning av notorn, tippvikt, nooellvik! etc atL ta hånslm
ti1l. Åven on tabellen är lite "röri.6ri är den bra son svar pL ftägan:
'Ffad händer om.,.,?r
/ur stunt ]ie\'/s./

M&fuge",

j- deDna tidniDg hiitar du ett inbet alDingskort på
årets nedleEsavglft.
NågoDstans

nå kassan för tillfället

är något
skral komer inte någon ny lulletin att kunna tryckas förrän
p engar börja konaa in.
Passa på att beetäl1a ganla nuBmer
on du saknar, nånga gall1a tidnirgar finlos fortfarande i 1ager.
Det kanske äyen är dags atr beställa
fler dekalen? cå bala tlll losten
och sätt 1r1 rätt avgift på SIIS: s
postgiro och skriY på taloDgen
Yad aYgiften avser så sklckas det
bestä11då oagående.

fånliga tiälsningar, mf Selstan
P. S. Postglronu ner och prieer hitta.
du på onslagets insida.

D. S.
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