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HEJ !

Åter dags för lite linkontrollerat !

f{u är en ny efterlängtad flygsäsong här- hoppas snön
har smält undan även hos Bjöinwall vid det Lår laget!
När detta nunmer kommer i era brevlådor har en deI eve-
nemang redan gått ti1l historien. Linflygets dag t.ex.,
hoppas på en liten rapportrAssermark! fävtingsrapporter
?. 9j heller dumt förresten! För övrigt har bidrags-
f1ödet ti1l detta nunmer varit hyfsat, med ett plus
för Håkans Rysslandsrapport tyckär jag.
_ Tyvärr blev innehå1lsförteckningen lite galen iförra numret, det blir bara så ibländ, det får ni ha
överseende med. ornslaget tycktes vinna a1las gi11ande,
det var ti11 och med en som skrev och sa att det var
snyggt så då behåller vi det åtrninstone ti1ls redaktörentröttnar på det !

Ti11 detta nunner var det utlovat en liten redogöre1seför stuntlagets göranden och låtanden inför konrnand.e
lPPgifter. DeL har dock inte hunnits med för jag måstefaktiskt måla mitt nya p1an. Lire skvaller hai ändå
uppsnappats, t.ex. kan det avslöjas att Erik Björnwalls
"Kestrel" är flygfärdig, snygg finish, ST 46, öch va-
ger bara 1500 grarn! Erik har lvingats hoppa av VM-1aget
förresten, pga semesterproblem trör jag.^-
Ove har väl sin delbara i luften vid-dät här laget.
Stefan har renoverat sin "X-ter", det funkade inte så
bra med "fällbar" vinge! A1f har visst nåt .46-p1an på
gång.skriv en rad, elf!(rnga pip-stories i dettä nummer!)Ett annat renoveringsobjekt är ordförande Johans
"Charisma". Av åkte den förhatliga "texen',- på med
pappersklädsel och srG-dope! Johan säger sig vara väldigt
nöjd med resultatet(',förstagångsdoparä"; oci dessutom
blev "Charisman" ett helt hektö 1altare!

Jaha, det här blev en he1 del snack om ',innefo1ket"
och deras modeller men det gör väl inget, e11er hur?
"Ledaren" ska vä1 lnnehålla lite rnera-brännande saker

SvaEu [inflygara Intras&anjande av Stmt

STYRELSB OCH REDAKTION öNSKAR }mDLEMMAR OCH ÖVRIGA T,J{sann TREVLIG FLYGSOMMAR!
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-

Combataction i Sverdlovsk!
Håkans kärra går tj-1l väders
med hjälp av Vladirnir Doroshenko(?)
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Av LEW McFARLAND

Mina observationer, efter att ha
ilugit stuntmodeller de senaste 12 åren
är, att stunt är en av de klasser som
intresserar de flesta modellflygarna,
men när det gäller tävlingsflygning är
det en.smal topp, både när det gäIler
lokala och nationella tävlingar. Min
avsikt med denna artikla är att.visa
vägen för dem som vill ta upp konkur-
rensen med ttexperternatt. Vi skall i
detta och följande avsnitt ge några tips
om vad som behövs för att nå toppen.

För det första behöver du ett plan
som är kapabelt att flyga hela stunt-
programmet och som dessutom är ro-
bust. Jag rekommenderar en motor-
storlek pä 2,5 - 3,2 cc av dessa tre
anledningar: 1) Ekonomi, 2) byggtid
och 3) enkel reparation. En skiss avt'Shari< 15" visai. Detta plan har eno-förvänande prestanda samtidigt som
det är mycket enkelt. Flapsen är val-
fria, det går bra att flyga med bara
höjdroder. Detta Seror på planets låga
vikt (c:a 600 gram).

Om du viil börja med en byggsats-
modell, så skaffa en som nära övei'-
enstämmer rrred t'Shark IS:stt dimensio-
ner. Vid bygget lägges huvudvikten på
styrkan och ett väl fungerande kontroll-
system. Frihet från skevheter är
mycket viktigt. Planets känslighet be-
ror på flera saker: 1)Tyngdpunktstäge!
2) roderytorna, 3) momenten hos varje
låink i kontrollsystemet, 4) avståndet
meLlan propelle-r, tyngdpunkt och höjd-
roder, 5) avståndet mellan linorna i
kontrollhandtaget. Av dessa kan endast
(5) åindras med läti.het sedan modelten
är färdigbyggd.

Många tror att stora roderytor och
roderutslag är nödvändiga för sirrnt-
flygning. Så är inte fallät. övr.-'rkon-
troll kan ståJ,la tiil svårighet.,::r. Jag
tror att 15 grader skulle vara ti.ilräck-
1igt, men en extra 15o kan r.ara bra

F.6 ,{OOEI AVIAIION

vid vissa tillfäIlen. JaE har funnit att
35o höjdroderutslag o"l 25o flaps för
20-25 rnm lin-moment ger det bästa
resultatet.

När du väl har lärt de tre grund-
läggande manövrerna kan du ocksä
göra hela AMA-prograrnmet. Dessä
manövrer är looping, inverterad loo-
ping och inverteiad planflykt.

Det är ingen me4ing med att jäkta,
om du inte är särskilt gtad ät att repa-
rera. Först måste du bli fullståindigt
familjår med ditt .plan i planflykten.
Kontrollera motorns funktion båae i
luft:en och på.marken i alla Iägen tills
du blir helt belåten med inställningen.
Nu kan du småningom börja med bran-
ta S-stigningar. Ha alltid vind'en i ryg-
gen. När du vål har utfört Qetta med
fu11ständig kontröll på modellen hela
tiden och tilträckligt sträckta linor,
fortsätter du med en hel looping, åter-.
för kontrollerna till neutralläge just
Fom planet har fullbordat loopingen.
Ova detta väl innan du går över till näs-
ta steg scm är inverterad looping, vil-
ken göres på sarnma sätt med början
på c:a 60 graders höjd. Träna dessa
manövrer tills du kan utföra dem auto-
matiskt.

Nu är det tid for i.nverterad flygning
vilket är det mest spännande för en
nybörjare, men det är inget att vara
rädd ör. Bara förläng den övre (inver-
terade) delen av loopingen lite mera
för varje gång.

Studera siunprogrammet så skall
du finna att allting annat är en varia-
tion av dessa tre manövrer. Fyrkants-
manövrer är bara en snabb ändring
av kontrollerna och en åinnu snabbare
återgång, så att'planet har ändrat sitt
läge 90o.

Du kan inte vänta perfekti.on i. ma-
növrerna med detta träningsplan, men
det är en god början.

oo

Low McFarlend

l9
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1,5 mm plywood
på Uåoa sidor om nosen

Kropp av 10 mm balsa

Stabbe, fena, höjdroder och fiaps; allt av 3 mm balsa

2,5 - 3,2 cc motor

15 grams vikt
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LÅT DAToRN BERÄKNA DIN MoToRS PoRTNING

Drömmer du om den rätta stuntgången, att snyggt få in speedmotorn på pipan, den rätta balansen mellan
fart och ekonomi iteam eller den rätta ryska sången icombatmotorn?

tvtystiken med att uppnå sådant liir väl aldrig skingras helt. Vissa saker år ärdå enlda, nåmligen sådant som går ett beråkna och måta"
Rått ofta hörs surret om -portlider' unryckta i grader. Vad som då menas, år hur sbr d€l av omloppsvarvet som en viss port ä öppen. En
ar/gasport l€n vara öppen under exempelvis 140" av de 36Oo som år eU helt varv.

STORA VARIATIONER

tvlan råffat På motorl@nsfuktoner med så små avgastider som 12? octr så stora som 20O". Vffd€na lör örverströmningsportarna år
vanligen G70' lågre. lvlan brukar också med vinlelväden ange når instgsventilen öppnar och suing€r. Exempel på värden år: Öppning:
45o efter undrs dödlåget, Sttingning: 45'efter övre dödlåg€t. Aven hår lörekommer vitt skilda vård€n.

HUR PAVERKAR PORTNINGEN?

Nu å? dst hä ingen expertartikel med tips orn just d€ råtta portringwärdena för varp användning, så nägra bndenser ocfr exempel får
råcka: Iåga avgas- ocfi översfömningsportar och tidig insugssängning ger snåll motor m€d bret varvregisbr vid låga vaw, stort
vrklmoment, måtdig effekt och låg brånsleförbrukning. Allt detta vänds till sin motsats för höga portar och sen insugsstängning.
Avgasvärden på 18O" ocft mer anvåinds tillsammans med avscimt ublås (pipa). I stunt ocfr ba.n-racing förekommer 125-140', i combat
15G165".

JUSTERA MOTORN

Vill man nu justera sin motors porhing blir problemet först att måta upp de befintiga vädena, och s€dan beråkna hur stor åndring som
ska göras. En poång med aft allt anges i grader och inte i millimeter år at värdena kan tillltmpas på alla motorer oavsett slaglångd och
vevstakslängd. A andra sidan blir det kångligt att ta reda på justeringens storlek, sorn beror på just d€ssa mått.

MÄTA UPP ELLER BERÄKNA?

tilan kan alltid måta upp vinldama med en gradskiva på prop€llerns phts och motorn i nån sorts j(lg. Sen kan man syfta den åndring som
b€tö\rs, och pro/a s(7 fram. Bätte vore att kunna beråkna den justering som behörc, ocfi också kunna räkna baldt vad en viss justering
ger för vinkelåndring. Det är od<så låttare att måta kolvens Htge med skjutnått eller mätldocka åh att göra d€n uppsåthing som behövs viri
måhing med gradskiva.

LITE TANKEARBETE

Då ffu man såtta sig ner och fundera lite. Om man ritat upp vevaxelns vev ocfi verrstaken så ser man att de med cylinderaxeln bildar en
triangel:

Vewake

Vinkel från
undro död-
löge V

Tdanglar år betydligt enldare ting än modellmotorer, ocfr redan lör hundratals år sen Uimnade man €n mängd fornler efter sig. Det hela
ldlas ttlgonomcfrf, vilket btyder fiangelmåhing rått och sliitt. Botanis€rar man hä, så kan man hitta verktyg som tar oes såväl hån
grder till millimetet och tvåttotn. Har man dessutom €n p€rson- eller hemdator till hands, så kan rnan tå den aft göra grorjobbet rnsd
beråkningama. Dä behövs en prograrn, skrivet i t.ex. BASIC, som kan matas in och köras på de flesta datorer.

TA FÖRSTREDA PA:

Slaglångden = S Vevstiakens långd mellan stor- och lilländens cenbum = L

Förutsåttning€n lör nedanstående är att motorn är byggd så att cylinderaxeln ocfr vevaxelns tödångning sltär varandra, vilket år det
vanliga. Figuren qran visar d€tta fall. Avgas- och överströmningsportarnas öppning och stltngning ä då syrnmebisk king dttdLigena och
lika med två gånger V-vårdet i to(mlerna.



-s+xxs-x)
x(2L + x)

FORMLERNA

Hår är de två formlerna som är varandras omvändning

Formel 1:

Formel 2:

För att få vinkeln från undre dödläget = V lör ett visst avständ från undre dddlåget = X:

I/ = 1800 - 2arctan (motsvarar rad 32O i BAS|C-programmet)

För att få avståndet från undre dcjdläget = X för en viss vinkel från undre dödlåget = V:

q
X=f(t-cosV)-L(r-2'

PROGRAMMET

(motsvarar rad 390 i BAS|C-programmet)

l/ed dessa formler och en teknisk kalkylator som klarar sin, cos, k\radratrot osv. kan man lösa sina beräkningar, men det blir en del
pyssel. Har man en dator, matar man isället in och kör töljande BASIC-program:

10 pRrNT .olfvANDLrNG uaLLÄN vavAxBrJvrNKErr ocE KoLVRöRELSB,
20 RAM CöRåN OLSSON
30 REM DATUu 2{ UÄ.R'S 1992
{0 Dru A$(3)
50 REM OMVANDI,TNGSFAXTOR GRJADER TILL R,ADIANER:
60 IJBT P=ATN ( 1) / lt 5
70 PRINT "SI,AGI.JINGD"
80 IIPUT S
90 PRINT

1OO PRINT "VBVSTAXSI,J|NGD"
110 INPUT I,
120 PRINT
130 XA Lr2>S THBN 160
1{O PRINT 'FBI,. \IBVSTAXEN FöR KORT'
150 GOTO 70
150 PRINT 'VÅL.' INDATA: VINKEL(V), AVSTÅ}ID(A); BI,I,ER SLUTå(S) ';
170 INPUT AS
180 PRINT
190 IF A$=rvr TI{EN 350
2OO IE AS='A' TIraN 24O
210 rF As=xS. TIIEN 42O
220 PRINT 'A' EI,LBR
230 coTo 160
2{O PRINT 'AVSTÅND FRÅN UNDR3 PöOT.ÅCST'I
250 INPUT X
250 PRINT
27O IE X<=S THBN 300
280 PRINT 'FAL. AVSTÅNDBT STöRRB JiX ST,.ECT,JT{AOTT"
290 coTo 160
300 !,BT V=0
310 IF X=0 TIIBN 330
320 IJBT V=180-2/PiATN(sQR( (2rL-s+x)* 1s-X) / {2rL+X) /X'))
330 PRINT'VID AVSTÅNDBT ';XT'FRÅN UNDRE DöDLÄGBT BI,IR VINKELN "TVT'GR,ADERT
3{0 coTo 150
350 PRINT .VTNXBL FRÅN UNDR3 pöpr.ÄCer (GRjADER).,
360 rNPUT V
370 PRINT
380 LET Q=PrV
390 LBT X=s/2' (1-cos(Q) ) -rrr (1-SQR(1- (S/2/LrsrN(O) ) ^2) )
{OO PRTNT TVID VINKELN=I;V;T GRÄDBR PRÅN UNDRB PöOT,ÄCST BI.IR AVSTåNDBT X;X
410 coro 160
{20 END

Den programmeringskunnige kan nog lått ändra i programmet fcir att få det att skriva ut en tiabell lör ett urval vinklar eller avstånd.
Eftersom det finns rnassor av dialekter av BASIC, brukar sånt bli olika pä olika datorer, så det har jag därlör undvikit hår. De tlesta BASIC-
varianter tillåter att man utesluter texten LET . Exempel: 3oo LET v=o kan skrivas 3oo v=0. Jag bisär gäna med råd om du får
ptoblem. Bcirja lämpligen med att provköra programmet med värden kån exemplet.

TILL SIST ETT EXEMPEL:

Du har mätt upp att överströmningsportarnas överkant ligger 3.50 mm ovanför kolven i undre dödlåget. Slaglängden är 16 mm och
vevstakslängden år 30 mm. Med formel 1 lår du vinkeln V = 62.91'och öppningsvinkeln = 125.8'. Du vill nu justera dena till 128". Sått in
vinkeln 128/2 = 64" i lormel 2.DuIär då X = 3.62 mm. Justeringen blir alltså 3.62 - 3.5O = O.12 mm.

lrrbd denna metod slipper man alltså gradskivan helt och hållet. Även insugsvärdena kan bestämmas genom att måta kolvens läge vid
insugets öppning och stängning.

Nu till tangentbordet!

($ sin rzlz;

Göran Olsson, SE-l362, Solna MSK Tel:08-'15 83 20



KLÄTTRA UPP FöR STUNISTEGEN med MiKe RoseTs

"l'led så många olika flygplanstyper som
finns idag är det inte konstigt att folk
blir förvirrade och inte kan avgöra vi1-
ken inrlklning de ska välja.
Saken blir ju inte enklare av den uppsjö
av artiklar med tips om bygge, trim, fi-
nish och hur nan flyger det perfekta pro-
grammet.

Med så mycket variation som finns nu-
förtiden är det inte så 1ätt a1la gånger
för medelmåttan som försöker ta sig upp-
för stuntstegen. Några enkla svar finns
inte men om man inlar en logisk attityd
kan mycket åstadkonmas.

Vi ska här ta en titt på flygplans-
typer, bygge trimning samt sjä1va f1y.g-
prograrunet på ett logiskt sätt, för att
se om rnan kan få in sig sjä1v på rätt
spår. Vi börjar med att tala om flyg-
plans typer .

"Vad ska man bygga?" Senaste flugan
är så klart avstämda pipan. htindy, PauL
Bob och Ted är några av de som lyckats
myckel bra. Den mera traditionella vä-
gen med standarddämpare och icke schnu-
erleportade motorer är ochså bevisligen
mycket användbar. Jin Casale, Bob Baron
och Bill Rich är bra exempel på detta.
Hur avgöra vilken Lgp vi ska satsa på?

0n man ser tillbaka på framgångs-
rika plan och piloter sedan början av
70-ta1et, kan man skönja ett rnönster.

Bob Gieseke, Les McDonald, Bob Hunt,
A1 Rabe, Paul trlalker, Bob Gialdini för
att närnna några få, har a1la en sak ge-
mensamt; a1la deras framgångsrika kärr-
or har alla utvecklats genom många näs-
tan likadana p1an. Genom alt bygga ko-
pior av ett konstruktionskoncept har
piloterna lyckats utveckla en bättre
och bättre arodell över en viss tids-
period. f vissa fa1l krävdes 5-6 plan
för att det för just den piloten opti-
rnala planet skul1e åstadkommas.
När detta uppnås, reduceras pilotinsat-
sen vid flygningen och mer tid kan 1ägg-
as på att förbättra sjä1va flygprogramm-
et.

Sjä1v har jag byggt "Patternmasters"
xe i .60-slorlek sedan 1987. Den första
vägde 2300 grarn och hade ett svagt kon-
trollsysten men var ändå fu11t tävling-
duglig. Jag tyckte att konstruktionen
hade möjligheLer atl hävda sig inter-ri
nalionellt. Jag samarbetade med "Big Jim"
Greenaway som förbättrade modellen ytter
ligare under de följandc 4 åren. Slut-
resul!ate! har visat atI kons[ruktionen
är kapabel att täv1a pa högsta nivå.
Doch avstannar aldrig utvecklingen.

På Vl4-uttagningen 1991 var .jag tving-
ad att ulföra al1de1es för nycket pilot-
arbele i blåsvädret. Jag bbslöt a[i fö]:-
söka hitta en 1ösning på problemet.

Del 1 (Del 2 kom i förra numretr ur-
säkta förväxlingen! )

Genom att använda rätt pröpe11er och att
ändra kompression och bränsle lyckades
jag 1ösa problenet ti11 störsra delen.
Resultatet blev ett plan som är mycket
mera "användarvänligt" nätpflvgförhå1l-
andena är mindre bra.

Nu undrar du så klart vad allt deLta
har att göra med att vä1ja rätt design
e1ler att besluta sig för att gå 1 enp
viss riktning.

Det spelar faktiskt ingen ro11 alls
om du vä1jer avstämd pipa e1ler den kon-
ventionella vägen. Det som är viktigt
är att när du väl bestämt dig, ska11 du
fu11fö1ja pro-jektet och få det hela arr
firngera för dig.

När du hittat kostymen som passar,
bär den. 0m dina kunskaper är begrän-
sade är det säkrast att bygga beprövat.
Kom då ihåg att inte awika från ori-
ginalkonstruktionen! Ta inga genvägar.
Bygg enligt konstrukLörens anvisningar.
Det är meningslöst att uppfinna hjulet
en gång ti1l.

Hål1 i minnet att om det fungerade
för originalkonstruktören så komrner det
med tiden att fungera för dig också.
Skulle det inte göra det, har du antag-
ligen gjort fe1 någonstans. I vilket fall
som helst, stä11 frågor ti1l dem vars
värderingar du litar på. Då kommer du
till slut att nå ditt mål, svårare än
så är det inte!" (från Stunt i{erss/
SFr-l ir= rw I<:.i1r-5.\ r;,: t< r rv 1t, l4 

^, 
-,qr.4 e:le '

ST 46-rips. . .

Behöver Du kolvringar ti11 Din trö-
tta ST 46? Kan Du ej få tag I original
skaffa då en 0S 46 kolvring, 1är passa

, perfekt enl. motorexperten Tom Lay.
Dessutom är 0S ringarna perfekt runda!
Kontakta ModelCraft i Malmö vid behov
av 0S reservdelar. Dom kan bl.a. skaffa
sluntförgasarnål och rör.

START

HERE\

{

+ 1-."1i:..:1.; :#:,,i,ft;
så har ins rarreru;"#ri'åil;';?ligå;.pa

-11-1{n., -,^r)

kolven. SkarpasLe kanten på kolvringen
ska1l vändas mot kolvtoppen för bästa
talnrng. Ilena cylinderloppet med en- ,,.
AZr. Toars algR eflElR- JoFl,,gJT;s
"Tlpuiugs *cire( t.

,t-\,)J
-.r',
!
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Föregångaren till "Sting
Ray". Klasslsk kärra som

senterades i en mas-
odontartikel i Ameri-

can Modeler Annua1 1963.
En av de bästa stuntar-
liklarna någonsin!
En översättning för LINA
vore på sin p1ats. Kon-
takta red. on Du har lu-
st att ätaga Dig det
jobbet. Detta uPPslag är
1ånat från Stunt News
"April Special Edition"
där hela arlikeln var
återgiven.
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Flap Modification For
Slow Class Turns

R.G.- "The flaps used on my Olympic are sizcd and
moved per the NACA idealized flap formula, which
produces maximum lift at 30 degrees and doesn't in-
crease the drag radically. Thus thc model turns a
SNAPPY CLASS square corner like the T-Bird and the

Shark 45. There are a lot of flyers that prefer the slower,
smoother corner of thc Argus, Ares, Nobler school. The
Olympic can be simply reworked to do this also. Enlarge
the flaps per sketch. Don not change the linkages, and
you will have a ship to turn like SLOWER.'

ORIGINAL
OUTLINE (AS SHOWN ON PLANS)

rOP STPII\IGER ENOS HERE

F-6

LARGE VECO HORN

t4't lrz' Lle
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3/32-SHe€T s^lN
TOP A'.ID EOTTOTI

7t6. DaA
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3/6-9reET FUP\---\\\\^--*\-\
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L1TE D>PE FAKra "-.

Visste du att SIG köper färgpigrnentet
ti11 sin butyrate-dope från sanma tillverkare
som bilindustrin? Anledningen ti1l att vissa
SlG-färger kräver många lager för ordent-
1ig täckning 11gger i att dagens b11köpare
vi11 ha "djup" i lacken' "Candy-typ"-lack-
eringar kräver "transparens" ( genomskinlig-
het) snarare än tvärtom. SIG:s Dave Falken-
hagen fr;igade pigmentleverantörerna; hur
många bilar rniilas egentllgen "Cub-gula"?
"Inte många", blev svaret, "rlen vi anvåjn-
der mycket gilt vid tl11b1andning av and-
ra färger".

Randolph:s färgade dope irrnehål1er
därenot sanma vä1täckande plgnenttyper
som konslnärernas dyra olje och acrylfär-
ger; kadmiumrölt och gu1t, cobolt och
ultramarinblått osv. Därför är Randolph:s
dope lite dyrare än SIG:s, men det går
iu inte åt I ika mycket !

Höga torlctemperaturer- speciellt i
dlrekt solsken- kan orsaka allvarliga
finishproblen; 1ösningsmedlet som ligger
1åst under: vtan kan faktiskt koka!
Vid dopelackering är nog rurnster',lperaLur
att reltonmendera.

Butyratedope "härdar" i två steg.
Första steget består i att lösningsr,iedlet
avdunstar. Andra steget är när övriga in-
gredienser reagerar med varandra och sy-
ret i luften och bildar en hård och tålig
yta. Det är darfOr som det tar flera dagar
innan butyrate blir någorlunda motslånds-
kraftigt mot bräns1e.

Butyrate är inte På 1ångt när lika
"klistrigt" som nitratedope. Den släpper
ofta från rätvinkliga hörn såsom skarven
inellan kropp och vinge. För att försäkra
sig on bästa rridhäftning bör ,vtan nattas
ner innart nästa tager läggs På.

VÄLKO)IN-A til1 nionde upplagan av "ldind-
ni1l Cup" ! Vi flyger F2B och Semistunt
lördagen den 13/6 ned bör:jan 09:30.
Tävlingsplats blir son vanligt klubb-
fä1tet, väp,beskrivninll kan fas ft:ån
underiecknad. Tävlin;1en inga,- son van1igl
i " Galax-trofef,. \ii komrer att- f ixa någon
forn av käk uncier tåjrrlingsda1len sonr vanligt.
Startavgif ter; Jun. -J0 : - , sen. 45 : - .

K::n lnsätLii-q pä T.i'1Ft p;g 44 14 0tl-0 t:llr:r
br:tal.as p;r t;1i,1 jnlsplal si'n. I r,i llii:i 1t.rl i,
inecldc'lA Itiiiiral C;,.jriri- i i iit-r.:-r:,' oi:t iiu l;;rri.lr,,.
iiili:iill;:, af. ir;titsi.fr L i ,i I 4t-j '::!:',:'tt^i.,t'rr;i r;t:it
(l\i. .LaIlgv;i:,.,.1 l1a,<i-e r i

\f i Stlf it"t;;:t r.r:ir;t :'lt ljr r ji',-i]] I ,::i .'Ii.:|itl,'
:ti |-.* I iir^rl- ,,I i .,' 1 ,,,.,'... r

Om du våtslipar me11an lagren och där-
efter endast torkar av ytan med hushlills-
papper strax före nästa lager kan det
hända tråkiga saker. Även helt 'heirciad"
dope absorberar en aning vatten. Det är
lika viktigt att 1åra denna fukrigher
avdunsta innan målning som del är alt
1åta lösningsmedlet avdunsta ordentligt.
(Som bekant bör man låta en dopefinlsh
torka en månad innan rnan slipar, polerar
och vaxarlRed. anm. )
Ur Joe lriagners "Builciing model airplanes"-
spalt i I'i.A.N.

VINTERTÄVLINGEN Kungshamn
Arrangör: Kungshamns N4FK
Kontaktperson: Conny Åquist Tel: 031 -1 9 48 :6

OXELÖPOKALEN
24 mai

13 juni

Arrangör: Oxelösunds MFK
Kontaktperson: Hans Fällgren

15. SM
16 augusli Arrangör: MFK Gatax

Kontaktperson: Kjell Aailius

22aususti VÄNERSBORGSPOKALEN
Arrangör: Vånersborgs MFK
Kontaktperson: lngemarLarsson

5Sept VÄSTKUSTTRÄTTeru
Arrangör: Kungsbacka MFK
Kontakp€rson: Stefan Lagerqvist

12. GALAX OPEN
13 sept Anangör: MFK Galax

Kontaktperson: Kjefl Anilius

Tävl i n o sf ö rutsättn i n g a r

Segrare i Galax-trof6n 1992 blir
placeringspoäng i fem av de sju

den som fär sammanlagt
deltävlingarna.

WINDMILL CUP TreileborgArrangör: Trelieborgs MFK
Kontaktperson: Lars Roos Tel: O41O_1 02 53

Oxelösund

56 t6

Tel:08-274 49 i5

Vänersborg

Tel:0521-1 12 10

Kungsbacka

Tel: 0300-2 66 84

Tullinge

Tel:08-Z/4 49 15

\-*d&h$ g)€vte e;- (:up rD ?z I
a
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VAD sKA.l-l-,\4AX , AsA
oF^ r.4 AN Ae iNlrn€ss6Q{D
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Att flyga är viktigast. Det finns dock många andra saker
kring hobbyn som också är ganska roligt att pyssla med. Om man
tänker iqenom hur mycket som behövs för att få kärran i luften
blir man förvånad.

T.ex botanisera i hobbykataloger och bestäl1a hem prylar.
Köpa bal sa. Fixa färg. tära sig sprutmål a. BIanda och
experimentera med bräns1e. Löda, slipa, limmma, måta och passa
ihop balsa o.s.v. Meka med insug, nå1ar och portningar

Kontakten med andra model I flygare är kanske ej direkt
nödvändi.g för att flyga men det blir ju lite trist att alllid
bedriva verksamhelen mo1 a11ena.

IbIand händer det att man halkar in på sidospår. Själv har
jag blivit intresserad av flyghistoria. Främst då tyska jaktplan
från 2:a världskriget.

En givande de1 av hobbyn är att läsa och lära sig mera. De
fåtai böcker som finns om just linflyg har man snabbt tagi.t sig
igenom. Det mesta av intresse som skrivs finns i dock i olika
tidskrifter. Varje någotsånär seriös stunflygare torde få ut
betydiigt mera av sin hobby om han regelbundet följer med vad som
händer inom stunten ute i världen.

FöIjande tidskrifter 1äser jas eIler har läst regelbundet.
Följande sammanfattningar kan tjäna tiII vägledning till den som
ännu ej beståmt sig för vad han skaI1 prenumerera på.

AlIt om hobbv.
ffi slutat att läsa. För att kunna få en rimlig

upplaga inom det liIia svenska språkområde har man nödgats att
tåcka j-n al I hobbyverksamhet. För den som är intresserad av
Iinflyg är det bortkastade pengar att köpa denna tidning.

Aeromodel I er.
@ttisk tidskrif t som tar upp aIla f ormer av

"icke radioflyg" Tynödpunkten ligger på gummimotorflyg och
friflyg. C:a en fjärdedel handlar om linflyg; både speed, combat
och stunt . Tidningen har en trevl ig I ayout och kunniga
skribenter. Stunten täcks av två författare; Ron Prentice och
Claus Maikis. Ron Prentice är tyvärr lite tråkiq och skriver mest
om old Time Stunt vilket jas sjäIv tycker är av begränsat
intresse. CIaus l4aikis å andra sidan är mycket bra. Han skriver
klart och redigt och har oftast något konkret råd e1ler tips,
baserat på egna erfarenheter, att komma med. Han producerar även
ritningar ti I 1 underbart vackra Stunmodel I er. Jag förstår inte
hur han orkar både flyga, bygga, rita och skriva och bara ha det
som hobby. Tyvärr har det bl1vit allt 1ängre mellan hans artiklar
sista året

Annonserna är relativt få men innehåIler ibiand en dei ti-ps
om motororer eI I er verktyg ti I I bi I I iga priser .

Tidningen kan rekommenderas som 2:a el1er 3:e tidning
L2 nummer kostar 28 pund (= c:a 300Kr per år)

l,lodelflygnytt.

----
ffiomatiskt som medlem i sl.{FF. Den innehåller

täviingskalender och en och annan motortest som kan vara av
intresse. Annonserna med telefonnummer och tips om nyukommna
kataloger är också bra att få reda på. För övrigt innehåIler
inget a]1s om stunt. Detta är ej avsett som någon kritik utan
enbart ett konstaterande av faktum. 

--f 
FaQTS. A/ÄtlA tgprq
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Official Publicålion ol the Precision Aetobatics Model Pilots' Association

THE ROAD TO YIXTAGE STUXT
CHAMPIOXSHIPS IY

\urc.ril ut Imponint h€3d binsc6 \'3lkcJ

-r
I hcmor<r''trc.\'u tJlk laIncm.'rcv,ru

rqll rcajrzc rnc vlCi,ur. drifcrcnl mcan'ng
rnd purJrs Ior cvcwoft.. Thc lollo*1ng 15

lmplv onc man s edsmlurc.
NO PAIN- NO GÅIN

I)on t kno*'who thc gcntus was who ll-
mcntcd thc now I3mous bartlc cry. 'NO
PAIN NO CAITI' bur nlrw I koow whar h.
mcans. lt ail srincd atou( four tcao ago. I

lilcd in Ponland. Orcgon. rvhrch is a vcry

wcl plJc. parniullv $'ct. It sas lnc lssl uRk
in Apnl. I toid mv boss and m:_ s@n-to-tE_
hndc rhct I uas qonna eat our ol toNn ior
: icw days. Havtne iaKi doun thc iaw to

thfr. I pr@cdcd lo fBck up a bunch ol'
combat plan.s il was voung and fooilsh
rhcn). and hcld do\!r ro suM! South Cali-
fomia.

The Kjca was !o go dosn thcrc and

knck ho<issth a iot of guys*ho caily get

a kick out of haodrng lou your bcad oo a

plartcr. .{qj.,how. lhcG I was at this lvloncy
Nrts Cmbat thrng baogng hcads. lhat was

painful too. bur rt was a "goqj kltd ofpai!."

Thcrc w this guy hclping out dorng Puli
lcsts aod pr@ssrng aad gcncmlly making
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Publishcr's Notc: A SPcial
Editioo of Stunl Ncws was
mailcd lo you oo Agil2od via
Tbird Cls Mail- b it wu an
inporlul ndbr nnct'. II
.vou did nor mivc tc Sfsiat
Isuc, plce lcl ffitnov rigbt
tray. Thorc wbo hzvcn't aJ'
rcadydorcw, plxe@Pletc
thcsuflctforaud rdum il lo
me u sooa s pssi&. Thuks!

The Vintage Stunl Champion -
ships are a maior lEppeniingl
VSC lVtookplaceooMerch 21
&22inTucson,AZ Thanks to
the Keville's for aI lheir hatd
work- There are.eroy ptrotos
lrom VSC lV lhroughout this
issue. To the right is Monty
Thocke/sYery beaditul Thun-
derbird, a 8ob PalrDerdesign-

*g^drilod'tVavlunc'92 Stunt News
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ModeI Aviation
Detta ar medl emstidningen för den stora amerihanska

model L f l yqorgani.sal;-onen "Academy of Model Aviation -AMA" oclr är
t)og ,lerr. största av al I modellf lygtidskrif ter. Den :"nnenåiler elr
enot:rn mångd annonser. Det mesta är inrikLat på RC men ganska
mycket kan ju även användas inom vår lilIa gren

De i.r.ar en hel stab med skribenter som var och en har sitl
område som de täcker med en 5-6 spalter per månad. ÄlIa grenar av
moiellflrgea täckes ifrån hangflygning trll Stunt och
skalfriflyq. Tidigare var det Ted Fancher (PAMPAs) ordförande soilr
skrev om stunt. Nu är det Frank McMilIan. Han har flugit stunt
sedan 50 talet och har en gedigen erfarenhet alt ösa ur. Dels
skrrver han amerikanarnas tävlingar men han har en hel del
praktrska tips att komrna med. På det slora hela år han mycket
lasvard. Varje numrner har även en 2 - 3 fristående reportage och
arir-klar om något speciellt tema och lite då och då så kommer
rrågon ritning på ett 1inf1,i'gplan. Kanske ej så ofta
tui I bi odsstuntmaskiner utan mL5ra typ nybör;arpl an e1 I e:
senl:ai..ai a. Pr:iset är 29 do] I ar ( c: a 180 kr /är ) f ör l2 t jocka c: a
( 2C0 srdor ) rfllrrrtrrer per år.



Också en en amerikansk tidning med den kände Stuntflygaren
Bob Hunt som chefredaktör. Han har tidigar varit värdsmästare med
sin "Genesis" och har nu gjort en come-back och är med 1
amerikanarnas VI'[ I ag.

Denna tidning har ungefär samma uppläggning som Model
Aviation men är ej ful lt Iika späckad med annonser. BIand
skribenterna finns Bob Hunt sjä1v som skriver mycket sakunnigt
om stunt. Mycket läsvärda är Dean Papas och Dick Sarpoulous. Dean
skriver om Aerobatics men mycket går att applicera på Stunten.
Dick skriver dels om giant scale men även om R/C sport på ett
trevligt och fängslande sätt så att det är av intresse även tör.
stuntfanatiker. Det bästa med tidning är dock at! det ofta finns
specialartikl ar om Stunt. A11a stora nyheter tnom
precisionsaerobatiken kommer först i Flying models (ganska
naturligt med hänsyn tilI chefredaktörens intresse). Dean Papas
hade en lång artikel om avstämd pipa för stuntbruk och i vart och
vartannat nummer kommer en ritning och en artikel om något
stuntplan. I MarsnummreL fanns det en intressant ritning för den
som planerar att bygga något som är snäppet över profilkärran.

Kostnaden för L2 nummer är 23 dollar (c:a 150 kr) per är

--LUå-OumbärIig för den svenske Iinflygaren. Vårt viktigaste
kontaktmedel. Den har trots många motigheter kommit ut med flera
nummer varje år. Den blir aIlt bättre och bätt;e. Vår redaktör
iägger ner ett enormt arbete på att producera den och Ove ett
Iika stort på att mångfaldiga och skicka ut den. Att läsaren
redan insett dess värde visar han just nu genom att läsa detta.

Detta är det amerikanska PAMPA: s medlemstidning och
motsvarar ungef är vår L INA . l'lycket av innehå I I et rör deras
föreningsangelägenheter och tävlingsresultat. Det finns dock
alltid lite tips om flygning eIler byggtips. Senast har de haft
några artiklar om stunten historia och omtryckningar av artiklar
om kända stuntplan. För att få tidningen måste man vara medlem 1

PAMPA (Precision Aerobatics l4ode1 Pilo.ts Association) och det
kostar ?5 dollar per år och man får aålFa - 6 nummer. Annonserna
är intressanta och inkluderar aI Ia specialtil lverkare av
Stuntgodis. En ny motor kan med fördel inhandlas från någon av de
amerikanska motormekarna som Tom Dixon, Tom Lay eller Randy
Smith. Priset blir 50 - 75t av det svenska och motorn år
garanterat provad och anpassad för stunt.

Som medlem i PAMPA får man också tiIlgång tiil deras
tidskriftsarkiv. De har en lista över nästan a1lt som skrivits
skrivits i engelsspråkiga tidskrifter. För några få dollar får
man särtryck av vilken artikel man önskar.

Om ni fundera på att prenumerera på nägon av tidningarna
föreslår jag att ni kontaktar mig, Willy, Ove eller Lars så kan
vi säkert skicka er ett gammalt nummer att bläddra i. De flesta
tidskrif terna kan nog också erhå11as f rån Hobbybokhandeln. !"lar:
kan ju a1ltid köpa ett nummer av varje och sedan väija den som
verkar bäst. sjä1v skulle jag rekommendera Flying Models som
andra tidning efter LINA , /ile MlvSl- 6nr/å", Iår h"" ,.J"^

Johan Isacson ( n. u{Lon-i/.

sT 4e
rips
Fa&rs,

..- fin bromscylinder"henare" innan Du
installerar den nya ringen. Använd
den gamla ringen till att göra rent
ringspåret med.(Bryt av den på mitten)
Använd endast ricinolja i bräns1et

vid inkörningen, ricinoljan fyller
repor o.dyl. och "bäddar in" ringen.
Glöm heller inte att göra rent ordent-
ligt och var försiktig så atL inte den
nya ringen bryts e1ler blir oval!
Ur Stunt News-



TEA}I VIKIMC PÅ COMBAT-ruRNE'I RYSSLAND 14:C _ 28:C FEBRUARI 1992!. .Håkan Ö.

"Fredagen den 14:e februari startade
resan. Vi f1ög från Arlanda ti11 Lenin-
grad(numera S:t Petersburg) med Aeroflot,
världens största men troligen ej bästa
flygbolag! Vi är kanske de enda i värl-
den som vait Aeroflot just för att det
inte är världens säkraste bolag. Låter
konstigt va? llen, med Aeroflot är det
inga problem att ta rned sig 10 st com-
baLmodeller som handbagage inne i ka-
binen! Efter flygturen, som tog c:a
en timme, samt en "deli-kat" 1unch, 1an-
dade vi på S: t Petersburgs internatio-
ne1la flygplats, som inte var någon mo-
dern upplevelse. I ankomsthallen möttes
vi av Vladimir och Nicolai, båda rnodell-
åkare. Don tog oss på en rafflande b11-
färd genom hela S:t Peterbhngg. Vi kun-
de konstatera att stan var stor då fär-
den tog c: a 1 timme trots att vi hade
Vladimir "Senna" Panov vid ralten på den
nvinköpta BMW:n.

Franme hos Vladimir, som vi skul1e
bo hos, vart vi genast serverade lite
ätbart. På kväl1en bjöds vi på "Concert
in Panovs House" med Vladimirs hustru
Elena, som är pianolärare ti11 yrkel,
samt en ki11e som var proffs på fio1.
Det var klasslsk musik för hela slanten!
Dvs ända ti11s jag och min team-manager
Mats Böh1in hö]l egen konserL a'Ia
Helan Går, ackompanjerade av proffsmusi-
kerna !

Nästa dag tillbringade vi på univer-
sitetet där klubb l flretag "Modema" hade
sltt högkvarter. På kvä11en mat och
natlonaldryck. Nationaldryck var endast
avsedd för team-managern, ty deras natio-
naldryck är ej bra om man skal1 tävla
dagen efter. Det skulle jag...

VINIERTÄVLING S: T PETERSBURG 1612-92

Tävlingsplatsen 1åg på andra sidan
stan och efter över en [irnrnes b1lfärd
kom vi fram c:a 10 min. innan första
start. Jag f1ög mitt första heat mot nå-
gon ryss och vann efter div. problen.
Problemet bestod i att det var 7 minus-
grader och mina guunitankar tål inte att
tankas upp med mer än 60 cc i denna
ky1a. För 5 min. motorgång krävs minst
100 cc. och då frös tankarna I stort 1ä-
8e. Resultat-et av det vat: att jag endast
hade 2 rnt'n. pii rnig att ilöra mig av ntecl
a1lt vad set:l)enLjrrrl: lrartu_r inrran n0l0rn
bör jade h;: cira .

Slava t.v. och Håkan t.h.
burgstäv1ingen.

Peters-

Men det glck bra ändå, jag fick för
första gången på 5 ridigaie försök på
VM och EII s1å Slava Belyaev- 3-1 i
klipp och båda hade vi fu11 flygtid.
Bfter en de1 rafflande heat, toialt 7
st, mot bl.a. Gusev och Andree Belaev
(2:a ryska mästerskapen) så hade jag
p1ötsligt vunnit tävlingen.
Fina priser fick jag också, b1.a. en
rysk variant av Gilette rakhyvel(jag
har inte vågat prova den än) samt di-
plom til1 både mig och min team-manager.

. Nästa dag blev vi bjudna på middag
hos Slava Belayev. Alexander Jakovlev
hämtade oss i sin Lada som var utrustad
med både Pioneer stereo och radarvar-
nare. Vi bjöds på någon sorts fisk och
rödbetsblandning. Högsra betyg åt fru
Belayev !

Efter maten tittade vi lite på gamla mo-
dellflygvideos och prarade taktik.
Slava kan ju faktiskt en de1 knep!

Modellerna byggde Slava och hans
15-årige son i vardagsrummet(undrar
vad svenska fruar skulte säga om det?).,

llåkan och hans
burgs täv1ingen,
prr ser I

officiella nek
Slava Belayer.

i S:t Peters-
not tagcr



Z
IIOT SVERDLOVSK !

På onsdagen samlades alla S:L
Petersburgflygare som var kva-l ificerade
för Sverdlovsktävlingen på järnvägs-
slalionen. Vi var totalt 15 st inklusive
mekar och supporters, som skulle "avnju-
La" 42 timrnar Ryskt Tåg!

Mats och Håkan på S:t Petersburgs järnvägs-
slation.

Jag fasade för denna tågresa- jag har
siort den förut. Förra året! Ni kan
]i ta.ttu er  O'varmt i nästan 2 dygn!
Fast den här gången vart det lite drä-
gligare eftersom }lats "g1adde" tågvär-
dinnan nred l0 st dollar mo[ att hon
inte eldade så in i h-vete! Tio dollar
motsvarar c.a 2 månads1öner så man

kunde ju förstå att hon blev g1ad.

Framme i Sverdlovsk (numera
Ekaterineburg)' blev vi väl mottagna
av Petr Potapov som vi skulle bo hos.
Hemma hos Petrivart det akutrusning
till coaletten efter att vi hade hållit
oss i 2 cl-vgn, och efter 20 nin- i dusch-
en kände rnan sig mänsklig igen.

Efter cn god lunch kände vi oss
redo för I iLe L rJn i rrli

Vi åkte ti1l tär'lll€splatsen som bestod
av.eR-frusen-fr6', rclagen mitt i staden.
Combatcirkeln var skottad i 50-60 cm

djup snö och det fanns sex gångar in
ti11 innercirkeln som var sandad-
Inför den här tävlingen hade vi til1-
verkat nya tankar i kraftigare gunrni,
som vi nu testade med frarngång.
Bränslet värmde vi upp i sjudande vatt-
en på klubblokalen. Därefter förvarade
vi soopan i en termos.
Dageri därpå var det.dags för...

VTMERTÄVLING I SVERDLOVSK

z0-2r/2 T99Z

Sextiosex (66) tävlande 1ag fanns
på plats. I Ryssland räknar man i 1ag,
dvs pilot/mekaniker precis sorn i t/r.
Min mekaniker var som förra året
Vladirnir Doroschenko, bror till den
mera kände, förre världsmästaren Oleg.
och även tillverkare av mina motorer.
Jag var förnodligen den ende som även
hade egen team-manager. Det var inte a1ls.
dumt. Mats var t-il,! {9lr-hiä1p-med--
pepping ocfr tlafrå1hing- mm.

Han var även Doctor Mats när jag drabb-
ades av någon sorts rYsk bacill.

Första dagen skulle 3 omgångar kö-
ras. För detta kräVdes 2 cirklar och
dubbla domartearn. två heat pågick kon-
tinuerligt med c:a 5 min. me11an varje.
Al1a förberedelser, inklusive tankning
skedde i ready-boxen.

Vårt forsta heat var mot Kasonov
från f,eruitx Temirtav. Det vann vi
utan svårigheter då han hade problem
med motorerna.
Nästa heat sku11e vi ut mot Haritonov
från Klshinev. Även det vann vi på mer
klipp och f1y[Iad:--] sistdT€aEdr för
dagen sku11e jag möta lite tuffare
motstånd i foim-av Zaitsev från Tumen.
Han slutade som 17:e man i tävlingen
och fick sin första för1ust när tran
mö[te Team Viking- 3-Z i kliPP-

Nästa dag vaknade -jag upp nagsjuk-
Den mat jag ätit kom upp oralt- Det var
då Doc l4ats ordinerade 10 mm medicin-
I Srrer:ige kallas cien medicinen konjak.
Väck var hacjllenll -->Fa,ri:<<.



I 9:e orngången fick Belayev ge sig.
slagen av Dementev, sanrne pilot som vi
tvålade dit i 7:e omgången.
Nu var det dags för Le Grande Finale
mel1an Dementev och Arifov från Novo-
sibirsk. Efter ett mycket bra heat
stod Novöeibirskpojken xmnrxxgxxxx
Arifov som sgrx(F segrare på rnånga klipp
och även bättre flygtid.

Ett mycket fint nyinstiftat vand-
ringspris utdelades ti11 segraren.

Träning i Sverdlovsk På fredagen.

I milt första heat för dagen fick jag
srnaka på Shi-skin från Tunen.
Då fick jag känna på hur förlust smakar!
Jag nötte Shiskin även förra året och
förlorade. Då slutade han som 4:a t
tävJ-i-irgen, nu slutade han som 10:a.
I 5:e omgången fick jag äran aLt s1å
ut Kodulchkin från Kazan efter Z-Z i
k1ipp. Efler en kollision var nin mek
snabbast att få upp reservkärran.
Även 6:e omgången vann jag. Jag ställ-
des mot Dashkovski från Donetsk. Jag
vann med 4-Z i klipp och vi hade båda
fu11 flygt.id. Det var hans första för-
lust så han var fortfarande kvar i täv-
lingen. Men han blev utslagen i sitt
nästa heat och slutade på 8:e pöåts.

Nu bärjade det dra ihop sig.
Det var 10 pi.loter kvar i tävlingen
TeTfbara en äv dom var utan förlust
och det var Dernentev från Kishinev.
Honom sku1le jag möta i 7:e omgången.
Efter ett mycket hårt heat som jag
tror slutade 4'2 i klipp ti11 mig,
tillfogade jag honom hans första dör-
lust i täv11ngen. Vi hade då flugit
minst 1,5 min med lintrassel och han
hade varit nere och besökt backen
2 g,ängerl

I det här 1äget började det sina med
bra model1er, för vem hade trolt att det
sku1le gä sä här bra i tr.å ryska täv-
lj.ngar?? Ti1l slut fick vi iallafall
ihop två flygbara modeller som det ef-
ter B:e omgången inte var nycket kvar
av. Jag mötle då Belayev som jag slog
i 5;-t--Peiersburg-*ren förloral mot så
många gänger tidigare.
Det första som händer är att mi-n gummi-
tank spricker! Varvid notorn naturligt-
vis stannar- sånt får ju inte hända när
rnan ska slå en vär1dsmästare!
Resten av heatel blev ett ren[ antikll*
max. Belayev vann ganska komfortabely på
mer klipp och flygtid och s;i vart Team
Viking utsJaget. l'1en vi r.ar naturl jgt-
rris inle missnöjda! Vi slutz:de p.i cn
4:e p1at.s före b;1de i;'irizo.,- och.\r:chcukjrr
båCg för:e rlctl;i .i,ir.lil:.;i;r;r..;i .:r{.{' -

Tävling lördagen,
åtet med 2 mekar-

-17: Då vart ddt ti1l-
Faizov och Doroschenko.

På kväl1en vart det fest hemrna hos
Petr Potapov. Ingen stor sådan, för i
Ryssland har nan ingen bankettraddition.
Det har nän,nligen tidigare varit för-
bjudet för xF*6 sportsmän. Bör sports-
rnän det var dom. Mer eller mindre pro-
fessöonella a11ihop.

Helgen efter var det juniortäv1ing
på samma stä1le i Sverdlovsk. C:a 70(!)
speciellt inbjudna piloter även då.

Hemresan gick utan problem förutom
att RYSKA tu11en tog hand om motorerna
som jag köpt !

Håkan Östnan

Ett nöjt Tean
lingen.S.jön _;

'l rl c-

Iikilig efter Sverdlovs;ktliv-
bakgr rildcn \rar: tav l ir)lt-c*



COMBATSKVALLER I99I
Combaten är inne igen. Tävlingar med stort antal deltagare blir allt vanligare
företeelser nere på kontinenten. Stora arrangemang som Breitenbach drar
över 50 deltagare och arrangörerna har övervägt att begränsa antalet
tävlande nästa år.

Fotbollen får draghjälp

På AIK ville man ha mer spänning på fotbollsplanen. Väsby MF kontaktades
för några combat-race så att publiken kunde komma i riktig extas inför
matchen.f,3sOOO fotbollsfans blev helt vilda när ryssmotorerna började tala.
Än värre blev det när kärrorna började vina hejvilt över Råsundas gröna
gräsmatta. Kockar och servitriser uppe i restaurangen trängdes bland
slipsputtar, Svullo, Salming mfl. för att beskåda det makalösa skådespelet
nere på plan.

Bra jobbat av Combat-AU va! Och inte nog med det...

AU har självklart on-line-kontakt med hobbyfolk runt om i världen. Speciellt
med före detta Sovjet som står för nästan allt i branschen. Håkan Östman
har bidragit stort genom att importera utrustning till förmånliga priser.
Snabba och exklusiva motorer, combat-byggsatser som tar en timme att
limma ihop, linor, propellrar etc. Tveka inte: Beställ NU!

Och så Kursen

AU F2D och Oxelösunds MFK genomförde en bygg- och flygkurs i

Oxelösund hösten 90 och våren 91. Den var uppdelad på två tillfällen; En

byggweekend och en fly-in på våren. Antalet deltagande var 21 plus 5
ledare. Man byggde "CM 90" (Combat-Modell 9O) som var Väsbygrabbarna
Håkan Östmans och Mats Bejhems bidrag till Modellflygnytt. Många nya
juniorer deltog i kursen och var entusiastiska. De yngsta var 12-ärige
Michael Gleffe från Kalmar RC och Niklas Nilsson från Red Baron.

Alla planen limmades ihop under
lördagen och fick torka under natten.
Kvällen avslutades med combatvideo
och middag. Söndagsaktiviteten var att
klä skapelserna. Den nya mylartekniken
presenterades av Bengt Åt<e Fällgren.
Efter lite pyssel med limmet och
strykjärnet blev resultatet över all
förväntan. lntressant metod det där med
mylarklädsel. Leif Nilsson, Kalmar RC
visade sig va(a ett riktigt proffs i

mylarbranschen och kom med teknisk
rådgivning.

Niklas med kr;rsn roriellert



Flygningen av kärrorna gick galant trots stark vind. De gamble höll i tåtarna
så att de oerfarna skulle få spaka sina skapelser utan att krascha ibacken.
Några krascher blev det. De gambles fel. Hela tiden surrade kärrorna runt i

luften och förstörde dagen för en fågelskådare som inte kunde höra
vårkvittret i skogen två kilometer bort. Polistillståndet räddade situationen.

Leif Nilsson värmer upp ryssmotorn

Släng dig i Kalmar

I Kalmar RC-klubb blev intresset för Combat så stort att RC-verksamheten
fick stryka på foten. No Radio Just lines. Combat för hela slanten alltså. En

Combattävling nere i Kalmar, kunde det vara något för de etablerade? Jo
men visst. Tillsammans med Ronneby MFK ordnades det ett Brunnsklipp i

Kalmar i stället för i Brunnsparken som är Blekingepojkarnas tävlingsarena.
Elva deltagare mötte upp till en trevlig tillställning där lngvar Abrahamsson
Ronneby drog det längsta strået tätt följd av Bengan Fällgren, Oxelösund.
Niklas Nilsson och Michael Gleffe var tävlingens yngsta deltagare. De

debuterade i år och gjorde en strong insats mot de övermäktige gamble
rävarne. Även Slow Combat kördes med Tomas Wisur som segrare.

.. 
Uralutflykt

Håkan Östman åkte till Sverdlovsk under februari (Cool va) för att pröva

takterna mot de rysligt duktiga ryska combatpojkarna. T5 (Oi!) ryssar av
bästa klass gjorde upp om titeln på en frusen sjö mitt i staden. Necheukin
vann tätt följd av Faizov. Håkan vann ett heat och serr var det tack och hej.
Mer träning kanske?

j,r{



Finnarna slagna

En kul tillställning under det gångna året var de finska mästerskapen i

Helsingfors. Väsbys Lars Erik Johansson sopade hem den ärofulla titeln
Finsk Mästare till allas förvåning. Karln har ju inte flugit aktivt de senaste 12
åren. Ryssmotorer i kärrorna gjorde nog susen.

Och danskarna

Till Limfjordstävlingen reste alla som vanligt. Här skall vinnas allt. Håkan
Ostman visade vad skåpet ska stå genom att totalt krossa allt motstånd i

combaten.Hans nya motorer från Ryssland och modeller från Litauen var helt
överlägsna motståndarnas. Stor seger för Håkan. Karln kan ju faktiskt flyga
också

SM

SM bröt trenden med endast 8 deltagare, dock av högsta klass. Värd att
nämna är Niklas Nilsson som visade takter och krossade Oxelösunds
Mattias Bluckerts drömmar om guld, medan klubbkompisen Tord Gustavsson
undkom med blotta förskräckelsen. Grabben är ju bara 13 år. Enligt rykten
har han 60 modeller i sitt rum plus en drös med ryssmotorer. Huka er alla
proffs. sedan fick Håkan kämpa för guldet i två finalheat mot Mats.

Arets klipp

Höjdpunkten för alla combatdiggare var givetvis Väsby-Klippet. Väsby MF
slog på stort i år och körde en officiell FAI-tävling med jury och allt. 25
deltagare mötte upp till drabbning.
EM i Polen i all ära men på Klippet fanns det ätbart käk. Gamla team-esset
numera TV-stjärnan och grillkungen Göran Rylin sponsade - med 1s kg
saftiga kotletter. Tack Göran. Gunnar Rydergren var med och satte sin
prägel på banketten, grillade och kryddade kotletterna så det stod härliga
till. Tack Gunnar. Janne Cigarren Rosengren höjde stämningen med sina
lgiesiasband.
Nytt för i är var att Lettland med Karlis Plotshins i spetsen kom med ett 6
man starkt lag och att Ryssland representerade med killar från både Moskva
och Leningrad. Göran Olsson hade PC-datorn laddad med nån megabyte
hemsnickrade combatprogram som skötte lottning och resultathantering.
oops! Domaren lngemar Larsson upptäckte första buggen redan i

lottningen. FA|-juryn som bestod av Karlis, Bengt-Olof Samuelsson och Per
Ehnvall höll ordning på det hela.
Tom van Mourik från Holland dök upp med ett sista-minuten-flyg. Litauer
och finnar var givetvis på plats. Henning Forbech hade rest med tåg ända
från Danmark eftersom han ansåg att Väsby-Klippet är en höjdare som man
minsann inte missar. Tur var väl det. Efter 8 heat kunde han kvittera ut
segerchecken på 3OO dollar och en hel drös med exklusiva priser skänkta av
väsbyföretag. Pä andra plats kom en inte allt för ledsen Shablinskas, Vilnius
och trea var den överlycklige Peter Brokans, Riga.



Bäste svensk var esset lngvar Abrahamsson som med tveksam flygning
ändå kunde överlista de flesta av motståndarna. En landslagsplats är han i
alla fall förtjänt av. Grattis.
Juniorerna Gleffe och Nilsson imponerade stort och fick beröm av de stora
pojkarna från öst. "Bästa juniorer i Europa" ropade Kasuba. Bra med
cornbatkurserll

Tjeckoslovakien nästa

Kampen om tredjeplatsen iLandslagsligan g1 var oviss in idet sista. Galax
Open-seger avgjorde slutligen till Mats fördel" Håkan och lngva r var redan
klara till VM i Tleckoslovakien.

:::1Ti-:ee_L
Nämnas måste också Christian Johanssons comeback. Ungersk mästare.
Buggy-bilarna som var hans tillfälliga förvillelse åkte ner i en stor låda och
förseglades med hänglås. Lådan är visst märkt med skylten "öppnas inte
före år 2OOO".

En stor på Mallis

Håkan Östmans vinst på Mallis och Oxelöpokalen är inte att förglömma.
Dessutom blev han Stor Grabb med alla poäng utom en insamlade i combat.
Särklassigt.

Väl mött i cirkeln.

Mikroben

.,i:..): t , :,t.;ri ) i.7 ,l ,



Bäste svensk var esset lngvar Abrahamsson som med tveksam
ändå kunde överlista de flesta av motståndarna. En landsragsplats
alla fall förtjänt pv. Grattis.
Juniorerna Gleffe och Nilsson imponerade stort och fick beröm av
pojkarna från öst. "Bästa juniorer i Europa" ropade Kasuba.
combatkurser!!
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Tjeckoslovakien nästa

Kampen om tredjeplatsen i Landslagsligan 91 var oviss in i det sista. Galax
Open-seger avgjorde slutligen till Mats fördel. Håkan och lngvar var redan
klara till VM i Tjeckoslovakien.

Gonatt Buggy

Nämnas måste också Christian Johanssons comeback. Ungersk mästare.
Buggy-bilarna som var hans tillfälliga förvillelse åkte ner i en stor låda och
förseglades med hänglås. Lådan är visst märkt med skylten "öppnas inte
före år 2OOO".

En stor på Mallis

Håkan Östmans vinst på Mallis och Oxelöpokalen är inte att förglömma.
Dessutom blev han Stor Grabb med alla poäng utom en insamlade i combat.
Särklassigt.

Väl mött i cirkeln.
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