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Stuntdomarkurs 20:e maj i Karlskoga
Tag tillfället att starta 2004 års stuntsäsong

Anmälan till kursen görs till SLIS sekreterare Jan Kossmann på

med en inspirerande träff tillsammans med
stuntkollegor. På torsdagen i kristihimmelfärdshelgen anordnar SLIS en stuntdomarkurs under ledning av Willy Blom. Oavsett om
Du är tävlande eller aspirerande stuntdomare
finns det mycket att lära. Kursen inleds med
en teoretisk genomgång av stuntprogrammet
för att sedan fokusera på verkligheten i form
av bedömning av flygningar. Dagen efter

telefon 08-778 42 82 alternativt via e-mail
katta.jan@tele2.se eller jan.kossmann@delaval.com. För att
kursen ska kännas meningsfylld bör vi vara minst 8 deltagare.
Vid för lågt deltagarantal kommer kursen att ställas in.

kursen håller Karskoga sin årliga stunttävling. Det är således upplagt för två intensiva
stuntdagar!
Karlskogas fina modellflyganläggning är värd
ett besök bara den, bl.a. finns det en trivsam
klubbstuga med kök, hangar, dusch, toalett
och elstolpar för anslutning av husvagn. Förutom att bo i sin husvagn går det även bra att
tälta eller övernatta i klubbstugan. (Tillgång
till toalett och dusch vid fältet kanske kan få
en eller annan familjemedlem att följa med.)
För att man inte ska behöva stiga upp allt för
tidigt samma morgon kommer kursen att
starta med samling kl. 12.30. Den teoretiska
genomgången kommer att pågå till ca. kl. 14
och därefter flyger vi till ca. kl. 17. Tanken är
att de kursdeltagare som brukar flyga/tävla
har med sig modeller och turas om att flyg.
Alla övriga agerar domare och efter varje
flygning diskuteras flygningen. (Se även Willy
Bloms artikel i LINA nr. 2 2003. Vi kommer
i stort att följa det beskrivna upplägget med
undantag för tävlingsmomentet.) Det är
lämpligt att förbereda sig för kursen genom
att läsa igenom stuntreglerna, dessa finns på
SMFF:s och FAI:s hemsida.
Anmälan till kursen görs till SLIS sekreterare Jan Kossmann på telefon 08-778 42 82
alternativt via e-mail katta.jan@tele2.se eller
jan.kossmann@delaval.com. För att kursen
ska kännas meningsfylld bör vi vara minst 8
deltagare. Vid för lågt deltagarantal kommer
kursen att ställas in.

π
Jan Kossmann

F2B programmet

3

1/2004

COMBAT • GOOD-YEAR • SPEED
STUNT • TEAM RACE

LINA – Nyhetsbladet för medlemmar i
Sveriges Linflygares Intressefrämjande av
Stunt. Bladet behandlar dock alla former av
linflyg. Syftet med Slis och Lina är att bidraga
till linflygets utveckling genom spridning av
kunskap, skapa kontakter, förmedla nyheter publicera ritningar samt informera om
tävlingar och resultat.

Rapport från Staffan!
Hej!
Årets första nummer kommer lite tidigare än
förra året. Förhoppningsvis ska vi hinna med
fyra nummer i år.
Den utlovade stunt/domarkursen kommer
att hållas den 20:e maj i Karlskoga. Se detta
nummer för mer information. Jag hoppas att

Lina utkommer med 4 nummer per år.
Ansvaret att sätta samman tidningen delas av

Lars Roos och Niklas Löfroth.
Bidrag till innehållet emottages tacksamt av
redaktionen! Ingen censur eller förkortning
av inkomna bidrag utan bidragsgivarens tillstånd. 1 års medlemskap inom Sverige kostar
100,-, övriga Norden och Europa 130,-samt

detta kan bli en årlig återkommande aktivitet.

Tyvärr kommer inte årets VM i USA att ha

Det finns åtminstone ett behov de närmast

svenska deltagare i speed och stunt. Själv fick

kommande åren att träffas och diskutera de

jag av olika anledningar dra mig ur. Team-

nya stuntreglerna. Om jag förstått det hela rätt

racing och combat blir representerade. Av de

är det bara några små återstående detaljer kvar

övriga nordiska länderna är det framförallt

innan de nya reglerna kan godkännas i början

Finland som är välrepresenterat. Lycka till!

av nästa år, och därefter träda i kraft den 1:a

π

Vi ses i sommar! Trevlig läsning

januari 2006.

Staffan Ekström

Övriga världen 140:-. Pengarna sätts in på Pg
96 34 51-0.
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Nya semistuntprogrammet
I början på april höll SMFF årsmöte och då
klubbades bl a nya semistuntregler att gälla
från första tävlingen i år.
Programmet med manövrarnas koefficienter finns nedan. Skillnaden mot det gamla
programmet är:
Startkoefficient utdelas bara om den tävlande
själv startar motorn.

Nya manövrar:
• Triangellooping (2 st).
• Stående åtta (2 st).
• Fyrklöver.
Den valfria manövern är borttagen.
För de som behärskar det gamla programmet
ska det inte innebära några svårigheter att
träna in de nya manövrarna. Förutom enkel
Wingover är programmet likadant som det
danska programmet och kanske är en början
på att få Semistuntprogrammet likadant i
hela Norden.
Domarprotokoll kommer inom kort att finnas
för nedladdning från SMFF:s hemsida.

Nya semistuntprogrammet:
Manöver

1.

Koefficient

Startförfarande
Kaststart

1

Normal start

2

2.

Start

2

3.

Enkel wing-over

5

4.

Tre loopingar

6

5.

Inverterad flygning

2

(6 varv - varv 3 & 4 bedöms)
6.

Tre inverterade loopingar

7.

Två triangelloopingar

8.

Två liggande åttor

7

9.

Två stående åttor

10

10. Två överliggande åttor

10

11. Fyrklöver

6
14

8

12. Landning
Utan landningsställ

3

Med landningsställ

5
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Värt att veta om

Glödpluggen
Fram till mitten av 40-talet fanns två typer

med hänsyn till varvtal och belastning på

vid högre varvtal (detta gäller naturligtvis

av modellmotorer: bensinmotoer som krävde

motorn, medan man på glödstiftaren bestäm-

motorer med trottel, red anm.) Detta är

klumpiga batterier, tändspolar etc, samt

mer tändögonblicket med hjälp av kompres-

tillräckligt för att höja temperaturen på stiftet

dieselmotorer som hade låg effekt, gick otill-

sionsförhållandet, glödstiftet och bränslet.

och därmed driftsäkerheten.

förlitligt, inte kunde trottlas samt kunde bara

Alla tre dessa detaljer är fasta och kan endast

Vissa tillverkare har försökt komma runt

tillverkas i storlekar upp till ca 5 kubik.

bytas när motorn står still. Det är alltså ingen

problemet genom att placera en tråd tvärs över

tillfällighet att det finns många olika glödstift

änden på stiftet (”spray-bar” eller ”idle-bar”).

Strax efter andra världskriget dök glödstifts-

att välja mellan, eftersom det finns många

Den ska hindra stänk från att komma in till

motorerna upp i USA. I Europa behöll dock

olika motorer och driftsförhållanden att välja

spiralen. Det finns många stift som fungerar

dieseln sin populäritet länge. Glödstiftmotorn

emellan. Man kanske till och med behöver

bra utan denna finess. Även om tillverkarna

slog igenom främst beroende på att:

byta plugg beroende på vädret, om man är

är noggranna kan det hända att spraybaren

- glödstiftaren lämnade avsevärt högre effekt

noga med hur motorn går.

lossnar och då kan den skada motorn allvar-

- den kunde tillverkas med större slagvolym

ligt. Det är därför vissa tillverkare gör den i

- den kunde trottlas effektivt och hade en

Glödstiftets funktion

ett med själva huset, en process som fördyrar

relativt tillförlitlig tomgång.

Vad är det som gör att bränsleluftblandningen

stiftet. För att glödspiralen ska fungera enligt

tänds eller inte tänds? Glödstiftet har en liten

planerna kan den tillverkas i olika material,

Glödstiftmotorn har nu länge dominerat

spiral i den ände som sticker in i förbrän-

utformas olika, placeras olika, ha olika yjock-

marknaden och det är först på de senaste åren

ningsrummet. Vid starten bringar man

lek och varierande antal varv. Kort sagt finns

som enskilda försök framförallt i USA, där

den att glöda genom att ansluta den till ett

det många variabler att arbeta med, vilket

man med nya material och nytt dieselbränsle

startbatteri och därigenom startar motorn.

gör att man får lägga ned ett avsevärt arbete

nått lysande resultat. Vi ska här titta lite när-

Därefter kan man ta bort ledningarna till

om man vill leta sig fram till det bästa stiftet

mare på glödstiftet, som är mycket väsentligt

batteriet och motorn fortsätter ändå att gå. I

för sin egen motor. Om man så betänker att

för hur motorn fungerar, så att du har en

bästa fall. Den värme som bildas vid förbrän-

motorn i sig själv, bränslet, yttertemperaturen

chans att hävda dig mot dieselanstormningen

ningen är tillräcklig för att hålla temperatu-

och arbetsförhållandena också inverkar, inser

(den kom nog av sig ;-D... reds anm.)

ren på spiralen så hög att denkan tända även

man varför den erfarne flygaren slår i från sig

nästa gång det blir dags, dock utan att den går

med båda händerna när någon frågar vilket

rödvarm. Glödspiralen ska fungera som en

stift som är det bästa.

Glödstiftsmotorn är faktiskt en halvdie-

katalysator, d v s den medverkar i reaktionen

Det material till glödspiralen som kan komma

sel, eftersom dess funktion till stor del är

utan att förbrukas själv.

ifråga är platina, men förutom att ett sådant

Motorns funktion

beroende av kompressionen i förbrännings-

stift skulle bli oresonligt dyrt, är materialet

rummet. Skillnaden mellan den och dieseln

Nu är det kanske lättare att förstå varför

i sig självt inte tillräckligt hållbart. Därför

är att glödstiftaren höjer kompressionen och

vissa motorer tenderar att stanna när man

använder man olika legeringar, vanligen

temperaturen under arbetsslaget till ett högt

vill öka varvtalet efter att de gått på tomgång

någon form av legering mellan platina och

värde, men det är glödstiftet som tänder

en stund. Förklaringen är att endera har

indium. Genom att variera legeringen och

gasblandningen. Den får inte självantända.

temperaturen sjunkit så lågt att spiralen inte

dimensionerna på spiralen kan man göra

Därmed kan man säga att motorn i stort

klarar av att tända den ökade mängden bräns-

pluggen ”varm” eller ”kall”. det betyder att

fungerar som en vanlig bensinmotor,

leluftblandningen som kommer för att öka

den ena pluggen håller en högre temperatur,

skillnaden är bara att glödspiralen i stiftet på

varvtalet: den kyls och slocknar, eller också

det vill säga den tänder tidigare, orkar med

glödstiftaren hela tiden håller den rätta tem-

släcks den helt enkelt av droppar med bränsle

mera färskt bränsle, tål lägre yttertemperatur

peraturen, medan bensinmotorns tändstift

som stänker upp ur vevhuset där de samlats.

eller låter motorn gå säkert vid lägre varvtal.

tänder gasblandningen med en gnista i rätt

Standardreceptet är här att att koppla in en

Den ”kalla” pluggen klarar de motsatta

ögonblick. och rätt ögonblickvad är det? På en

ackumulatorcell på 1,2 volt så att den ansluts

förhållandena, plus att den kan användas med

bensinmotor varierar man tändögonblicket

till glödstiftet vid tomgång, men koppla ur

vassare bränsle, ofta också i racermotorer.
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Ett enkelt sätt att avgöra om pluggen är för

– gänglängden (finns med kort och lång

– Undvik att flöda motorn så att du riskerar

kall är att ansluta glödströmmen till stiftet

gänga). I stort sett alla utom K&B har lång

hydrauliskt lås, d v s rent bränsle kommer

när motorn går på lågvarv. Ökar då varvtalet,

gänga

upp i förbränningsrummet . Förutom att

bör man byta till en varmare plugg. (Man

– drivspännigen (finns för 1,5 och för 2 volt).

motorn kan förstöras om du använder start-

kan också dra samma slutsats om varvtalet

Amerikanarna har 1,5 V och engelsmännen

motor rikserar glödstiftet at kvaddas.

minskar när glödströmmen bryts efter att

2 V. (Några motortillverkare, bl a Cox har

din motor startats, reds anm.) Märks ingen

integrerat toppen och glödspiralen.)

– Se upp med obalans i motorn eller propel-

skillnad är allt ok, åtminstone beträffande

Kolla både gänglängden på din motor och

lern, för vibrationer skadar allt, även stiftet.

pluggens ”temperaturtal”.

spänningen på glödstiftet. Ett långt stift

Om motorn inte går bra på högvarv, kan det

i en ”kort” motor kanknäcka kolven och

– Mata inte glödstiftet med för hög spänning!

mycket väl bero på att man inte anpassat

vevstaken. 2 volt på ett 1,5 voltsstift knäcker i

Glödspiralen har mycket tuffa arbetsförhål-

kompressionsförhållandet till pluggen och

allmännhet spiralen.

landen och tål inte mycket överbelastning i

bränslet. Om man använder en alltför ”varm”

Om du inte har en glödstiftdrivare som går på

form av för hög spänning (och ström).

plugg i en motor med högt kompressionsför-

12 V och ställs in efter respektive stift ska du

hållande, eller med allt för mycket nitrometan

endera använda ett 1,5 volts ringledningsbat-

– Använd inte vassare bränsle än nödvändigt.

i bränslet, kommer tändningenautomatiskt

teri eller en 2-voltscell med förkopplingsmot-

Om dina stift går sönder för ofta, kolla om

att ske tidigare. Kanske sker den så tidigt att

stånd till 1,5-voltspluggen. Det är inte alls

det beror på för hög kompression/för vasst

man får en knackande motor, det vill säga

säkert att du kan byta hur som helst mellan

bränsle, eller spånor.

tändningen sker så långt innan kolven nått

1,5-voltspluggar om du kör med förkopplings-

toppläget att förbränningen till större delen

motstånd. Resistansen i spiralen vaarierar

motverkar motorns arbete. Då kommer också

mycket från fabrikat till fabrikat, vilket gör att

förbränningen att ske mycket snabbt, och

du med ett stift nätt och jämnt har spiralen

– Stoppa inte motorn genom att stoppa

det är det som kallas knackning. I en vanlig

glödande medan ett annat fabrikat får den

bränslet.

personbil är det lätt att höra knackningen

avbränd direkt. Av samma skäl kan du få

när man har bensin med för lågt oktantal.

ändra inställningen på din glödstiftdrivare då

– Var noga med att inte köra motorn för

I modellmotorerna däremot är i allmänhet-

du byter stift. Var försiktig med stiftet både

magert. Smörjningen försämras, temperatu-

ljudnivån för hög för att själva knackningen

då du startar och stannar motorn. Innan du

ren i motorn stiger och glödpluggens spira far

ska kunna urskiljas. Resultatet blir dock

kopplar på glödströmmen vid starten bör

illa av det.

en ”tung” gång och dessutom slits motorn

du alltid snurra motorn några varv, så att

onormalt mycket. Tänk alltså på att minska

det kommer bränsle i den. Det hjälper till

– Startproblem kan bero på att du driver start-

kompressionen (shimsa topplocket) när du

att hålla ned temperaturen, speciellt om du

motorn och glödstiftet från samma 12-volts-

byter till en vassare soppa och att knäcka

råkar ha något för hög spänning. Metoden att

batteri. Startmotorn drar kanske så mycket

glödspiralen kan bero på för hög kompres-

använda förkopplingsmotstånd är förkastlig

ström att din glödplugg inte får tillräcklig

sion.

då spänningen över glödpluggen blir helt

spänning för att glöda och starta motorn.

En annan orsak till knäckta glödspiraler kan

beroende på resistansen och den varierar

vara aluminiumspån. Modellmotorernatill-

starkt, beroende på om pluggen är torr eller

– Medan du söker efter den rätta plug-

verkas till största delen i lättmetallegeringar

våt. En torr plugg riskerar att brännas medan

gen och provar dig fram, var noga med att

och det är mycket vanligt att nya motorer har

en sur plugg inte glöder alls. Många s k

hålla isär vilka pluggar som använts länge

spånor kvar från tillverkningen. Därför är det

glow-drivers är elektroniska förkopplingsmot-

eller ej. Kasta dem inte alla i samma låda!

klokt att alltid ta bort det bakre vevhuslocket,

stånd med just dessa egenskaper. Enligt min

Framförallt är verktygslådan ingen lämplig

eller på annat sätt öppna motornföre första

mening finns det bara två riktiga strömkällor:

förvaringsplats för lösa glödstift. Hålla nya

körningen och skölja ur den met rödsprit och

– batteri eller ackumulator med rätt spänning

pluggar för sig, i sina originalförpackningar.

lite bränsle. Glödspiralen blir omedelbart

för stiftet

Använda, bra pluggar kan läggas i ett fack

förstörd om den kommer i kontakt med

– en riktig glow-driver som pulsar strömmen

för sig, medan dåliga (läckande, utslitna etc)

aluminium. Att skölja ur motorn är en billig

genom stiftet och anpassar den efter tempera-

ska kastas. Annars kommer de bara att ge dig

försäkring mot onödigt knäckta glödstift.

turen så att ett vått stift snabbt torkas.

problem längre fram.

Vidare ska man alltid när man haft isär

Stanna inte motorn genom att strypa

En bra förvaringsplats för reservpluggar

motorn se till att man inte skavt loss några

bränsletillförseln. Förutom att motorn då

är en bit 10 mm tjockt hårdgummi där du

spånor vid arbetet, eller att man monterar

förlorar smörjningen, om också bara för en

stansat ut ett 5-6 mm stort hål med ett rör.

ihop den felaktigt så att exempelvis vevaxeln

kort stund, stiger temperaturen drastiskt

Där kan pluggen skruvas fast och den är väl

kommer så långt bak att den skaver spånor ur

inne i motorn när blandningen blir magrare

skyddad. Glödstiftet har ett tufft jobb, som det

baklocket.

och den inverkar menligt på glödtrådens

sköter bra i de allra flesta fall, men det kanske

livslängd.

behöver lite (tanke-)hjälp från din sida också

Standardiserade stift
Tack och lov är glödstiftmarknaden standar-

Goda råd

diserad. Nästan alla glödstift ser mer eller

Några råd till den som vill ha mycket glädje av

mindre likadana ut, de fungerar lika och de

sina glödstift/motorer:

enda avvikelserna är

– Anslut inte glödströmmen till torr motor.

ibland!

π
Rolf Stare, Allt om Hobby nr 5/83
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The Brodak Almost-Ready-To-Fly Series
If you love to fly but don’t have the time to build, the Brodak Almost-Ready-To-Fly designs may be the answer. Each kit, available in different colors, will include a 4" bellcrank (except the Baby Clown), adjustable lead-outs, and an adjustable weight box.
You furnish the motor and the control lines, and these airplanes are ready for take-off.
The designs also will be available in an Almost-Ready-To-Cover version that you can finish and paint to your own preferences.
The ARF-0_ series are Almost-Ready-To-Fly and the ARC-00_ series are Almost-Ready-To-Cover.
The first three designs, the Baby Clown, the Cardinal, and the Oriental, will be ready this spring. The P-40B, Pathfinder,
Smoothie, and Bi-Slob are in the developmental stage.

BABY CLOWN
ARF-01

$35.99

ARC-001

CARDINAL

$33.99

The Almost-Ready-To-Fly Baby Clown is
precision engineered, with built-up wings to
give you maximum performance. The Baby
Clown can be powered by either a .049
engine or an electric motor. This design
has a wingspan of 25 ¼ inches, a wing
area of 136 square inches, and an overall
length of 15 ¼ inches.

ARF-02

$99.99

ARC-002

ORIENTAL
ARF-03

$94.99

The Almost-Ready-To-Fly Cardinal features the
same combination of durability and ease of flying that has made the Brodak Cardinal by
Windy Urtnowski our best-selling kit. This airplane, with a wingspan of 54 inches, a wing
area of 579.3 square inches, and an overall
length of 40.8 inches, takes a .35 to .46
engine.

$109.99

ARC-003

$104.99

The Almost-Ready-To-Fly Oriental
features the distinctive and sleek design
that makes our Oriental, designed by Dee
Rice, graceful flying at its best. This
Oriental has a wingspan of 55 inches, a
wing area of 550 square inches, and an
overall length of 35 ½ inches, and takes a
.35 to .46 engine.

COMING SOON

P-40B
ARF-04
ARC-004

PATHFINDER

$99.99
$94.99

The Almost-Ready-To-Fly
P-40B, part of the Brodak War
Bird Series, is exciting and fun
to fly. This design has a
wingspan of 53 ¼ inches, a
wing area of 560 square inches,
and an overall length of 40
inches. This airplane takes a
.40 to .50 engine.

ARF-05
ARC-005

$99.99
$94.99

The Almost-Ready-To-Fly
Pathfinder is based on
Gordon Delaney’s
Pathfinder, a top-of-the-line
airplane for advanced fliers.
This airplane has a wingspan
of 55 inches, a wing area of
620 square inches, and an
overall length of 43 inches,
takes a .40 to .46 engine.

SMOOTHIE
ARF-06
ARC-006

$109.99
$104.99

The Almost-Ready-To-Fly Smoothie is
based on Bob Palmer’s Original
Smoothie, an airplane that set a new
standard for design when it was
unveiled in 1951. This Smoothie has a
wingspan of 52 inches, a wing area of
540 square inches, and an overall
length of 36.5 inches. This
airplane takes a .35 to .40 engine and
is legal for Old Time Stunt.

BI-SLOB
ARF-07
ARC-007

$99.99
$94.99

The Almost-Ready-To-Fly
Bi-Slob can perform any
maneuver that you can imagine, including inside and outside maneuvers. The design
features a wingspan of 30 3/8
inches, a wing area of 600
square inches, and an overall
length of 32 inches. The airplane can be flown with
engine sizes .25 to .35.

BRODAK Manufacturing & Distributing Company, Inc.
100 Park Avenue ★ Carmichaels, PA 15320 ★ web site: www.brodak.com
(724) 966-2726 (voice) ★ (724) 966-5670 (fax) ✭ email: flyin@brodak.com
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Träningsläger i Karlskoga!
Traditionsenligt går vårtävlingarna i

på lägret. Men det är inte fel att indikera

Karlskoga av stapeln i samband med Kristi

till Karlskogaklubben att man tänker komma.

Frågor?

och Combat på lördag. Nytt för i år är av vi

Ett utmärkt tillfälle för alla som redan
tävlar att bli bättre!

Kontakta:

tänker samlas redan på torsdagen och ägna

Himmelfärdshelgen med Semistunt på fredag

hela helgen åt träning, tävling och trevlig
samvaro.

Ett utmärkt tillfälle för de som tänker
börja tävla att bli bättre!

Lägret är helt pretentionslöst och kostnadsfritt. Övernattar gör vi i klubbhuset eller i

Ett utmärkt tillfälle för de som funderar på

eget tält/ husvagn. Alla får ha med sig sin

att börja med linflyg att träffa likasinnade!

egen mat alternativt besöka diverse kända
snabbmatställen i staden. På kvällarna kan

Ett utmärkt tillfälle för alla att utbyta

vi utlova grillning.

erfarenheter!

Det krävs ingen anmälan för att delta på
lägret och det är heller inget krav på att
man måste delta i tävlingen för att få delta

Stefan Karlsson Karlskoga 0586-538 90
Ingemar Larsson Vänersborg 0521-672 12
Välkommen till årets roligaste träff!
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Rykte:

Saito .82
släpps inom kort!

Snappade upp följande på Stuka undertecknat av ”Dirty Dan”:

While I’m not going to give away the whole story, a longtime friend of all NW modelers has just taken up employment
with Horizon Hobbies, importers of the Saito line.
Thus it was that I got a call a couple nights ago from my
spy, two Saito 82s in hand. A black one and a silver one,
both desitined for an upcoming show.
Production units have been shipped. I did not ask, but
assume they are coming via container which means by ship
and then truck to Horizon.
I was suffering from the flu at the time of the call, think
something less than 30 days was mentioned as to delivery
time.
Saito 82, according to Saito-supplied spec sheet, weighs
8 grams *less* than the 72. Also according to same sheet,
20% more power, although “power” was not defined in any

Top-Flit’s Nobler ARF
och Flite Streak ARF
nu hos 3F till bra pris!

Linflygprylar
– Har eller kan ordna fram det mesta!
Modellbränslen: Eter, DII, fotogen, Castrol M, Metanol,
Nitrometan, Lubrizol-52 m m.
Propellerstigningsmätare:
För propellrar från 10” till 14” av egen tillverkning.

meaninful terms.
Yes, they will bolt in place of either 56 or 72, but as some of
us have discovered, what this really means is that the bolt
pattern matches 56 to 72 to 82. There is still some cutting
required when dropping a 72 in a model built around a 56. I
do not know if this is a factor with the 82.
Godzilla, place your order now.

Övrigt: Propellrar, bränsleslangar av silicon, neopren och
latex. Tankar, handtag, linrullar, linhakar, linor: wire och
pianotråd, balsa, modellmotorer: importör av Moki och
Taipanpropellrar.

3F:s Hobbyservice,
Oxelösundsgatan 20 A, 613 33 OXELÖSUND
Tel/fax 0155-328 47, Tel. 0155-365 65

Dan

Tel. 0155-21 56 86, Mobil 073-94 37 670
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NEW PA40 Ultra lite
New engine
The new PA 40 ultra lite has finished deveoplment and the
first 100 are in production in my shop now, They weigh
just over 8 ounces, and are slightly longer than an Aero
Tiger 36, or Magnum 36.
They have the same mounts as a ST G-21 35-46, but are
longer, This is perfect for easy cowling without using any
prop shaft adapters\extentions. They were flown in Classic
type ships and modern smaller stunt ships 500 SQ IN to
650 Sq IN Rear Muffler, can, CF muffler or pipes.

exhaust deflector on the end of the header muffler to

The mufflers some of you have been asking about are

vent the exhaust out of the bottom of your cowling

shown in the picture, we have been using all of these

4- not shown is the can muffler, CNC box that bolts onto

for quite some time now. 1-The Carbon muffler, ultra lite

the back of the engine, it has an exhaust that just dumps

slides onto any 3\4 in header. 2-The alum. Expansion

straight down thru the cowling. I will take a picture of it

cahmber muffler, slides and seals on any 3\4 in header.

soon and yes of course it will take pipes.

3-the Header muffler, they can be made in various rises

Regards,

and lenghts to fit whatever plane. You can use a silicone

Randy Smith
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SLIS medlemsmatrikel 2004
Abrahamsson
Ahlström
Allan
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson, Tommy
Aronsson
Asplund
Assermark
Axelsson
Axelsson
Axtilius
Bagge
Bejhem
Bjernby
Björnwall

Ingvar
Staffan
Jan
Lars-Åke
Ove
Stefan
Tord
Brännebrona FK mfs
Göran
Lars
Gert
Per Olov
Nils-Åke
Kjell
Johan
Mats
Jan
Erik

Volontärbacken 5B
Pastoratstigen 4
Askrikevägen 34
Hembyggarvägen 9
Åsgatan 2 C
Kärrvägen 12
Hammarögatan 5
Ågårdsvägen 10
Finnströmsvägen 8
Emmavägen 3
Vallgatan 9
Ulltorpsvägen 27
Barrstigen 19
Huldrestigen 9
Lokegatan 24
Lövstavägen 96
Box 17
Nya Skeppsbrogatan 3, III tr

Blom
Blückert
Borg
Brodén
Börjesson
c/o Blom
c/o Ottosson
Carlerud
Carlsson
Ehlin
Ekberg
Ekström
Eriksson
Eriksson
Eskilsson
Falk
Franzén
Friberg
Frinndal
Fällgren
Gornitzka
Gustafsson
Göransson
Göransson
Hallgren
Helje
Helmbro
Hogström
Hune
Huss
Isacson
Jansson
Jansson
Jansson
Jansson
Jarnola
Johannesson
Johansson
Johansson
Jonsson

Willy
Mattias
Lars Erik
Gunnar
Karl-Erik
MFK Red Baron
MFK Snobben
Jan
Gunnar
Conny
Rolf
Staffan
Esbjörn
Jörgen
Alf
Valdemar
Mats
Håkan
Arne
Bengt Åke
Hans
Jan
Flemming
Gunnar
Fredrik
Lennart
Lars
Jan Åke
Dan
Erik
Johan
Ingvald
Alf
David
Magnus
Ilkka
Håkan
Christian
Peter
Gunnar

Evalundsvägen 40
Fregattvägen 6
Ripgatan 20
Pennygången 41
Böckerassvägen 2
Evalundsvägen 68
Olas Väg 13
Evalundsvägen 68
Granitvägen 38 C, 2 tr
Heden 33
Box 82
Klockarevägen 10H
Sporrgränd 8
Jursla Ängsväg 14b
Ringgatan 17
Hällbygatan 32D
Hyttegatan 61
Fornminnesvägen 5
Källängsvägen 26
Oxelögatan 20A
Källängsvägen 36
Björnskogsgränd 93
Trastvägen 7A
Kempegatan 22
Hagalundsvägen 3D
S. Heden 122
Castorvägen 3
Gullregnsvägen 6C
Stillingvej 220
Grimsö Bodar
Domherrevägen 4
Ängabacken 48
Sturegatan 4
Ängabacken 48
Ängabacken 48
Siikatie 3
Lingonvägen 31
Hantverksgatan 31B
Skogsbacken 12
Blåeldsvägen 88A

372 32
236 33
181 46
416 76
724 63
737 49
691 35
533 91
548 32
139 40
643 32
590 52
144 62
141 73
602 36
194 42
430 33
371 33
138 34
60 54
582 37
414 82
430 33
138 34
295 73
138 34
135 46
780 53
196 22
247 34
129 42
616 34
434 41
752 28
661 42
141 70
181 44
613 33
181 44
162 46
44731
447 34
618 33
780 64
461 59
434 44
DK-8471
730 91
167 71
692 36
692 35
692 36
692 36
FIN-01490
448 37
672 34
172 41
590 54

Ronneby		
Höllviken		
Lidingö		
Göteborg		
Västerås		
Fagersta		
Karlskoga		
Götene		
Hova		
Värmdö		
Vingåker		
Nykil		
Rönninge		
Segeltorp		
Norrköping		
Uppl Väsby		
Fjärås		
Karlskrona		
Älta		
Nävekvarn		
Linköping		
Göteborg		
Fjärrås		
Älta		
Nymölla		
Älta		
Tyresö		
Näs		
Kungsängen		
Södra Sandby		
Hägersten		
Åby		
Kungsbacka		
Uppsala		
Säffle		
Segeltorp		
Lidingö		
Oxelösund		
Lidingö		
Vällingby		
Vårgårda		
Vårgårda		
Kolmården		
Lima		
Trollhättan		
Kungsbacka		
Sabro
Danmark
Riddarhyttan		
Bromma		
Kumla		
Kumla		
Kumla		
Kumla		
Vantaa
Finland
Floda		
Oscarshamn		
Sundbyberg		
Sturefors		

0457-155 84
040-45 53 66
08-767 36 01
031-26 25 37
021-13 17 42
0223-157 42
0586-349 69
0511-595 56
0506-309 31
08-57 14 05 13
0151-101 14
013-33 03 41
08-532 529 65
08-774 49 15
011-36 52 49
08-59 03 03 97
0300-54 04 38
0455 175 64
08-773 32 72
0155-506 13
013-31 38 10
031-82 84 08

044-546 63
08-55 61 90 52
08-581 718 04
08-58 17 41 86
046-514 75
08-646 14 04
011-665 47
0300-777 66
018-51 57 31
0533-171 17
08-646 34 25
08-765 58 69
0155-328 47
08-765 58 32
08-759 60 98
3322-62 37 22
011-39 27 20
0280-323 66
0520-974 08
0300-173 54
0581-920 72
08-25 37 60
019-58 11 04
019-57 84 30

0302-317 00
0491-771 27
08-28 51 19
013-523 81
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Kainulainen
Kauko
Karlsson
Ingemar
Karlsson
Leif
Karlsson
Stefan
Kjellberg
Christer
Kossmann
Jan
Källoff
Peter
Lake
Raymond
Larsson
Ingemar
Larsson
Per
Lindgren
Björn
Lindholm
Alf
Lindström
Svante
Lindström
Tobias
Linné
Erling
Löfroth
Niklas
Magnusson
Lennart
Martinele
Bengt
Mellström
Bengt
Meurling
Peter
MFK Nimbus		
Nerback
Hans
Nilsson
Lennart

Väderstrecksgatan 12
Tureborgsvägen 5c
Björnvägen 20
Smedvägen 24
Brukaregatan 56
Alice Tegnérs väg 7
Hagarydsvägen 28
Hästskovägen 38
Forbondegatan 14
Ånestadsgatan 79
Plommonstigen 6
Jägargatan 7
Allévägen 10
Åsvägen 6
Johan Nilsväg 13
Hantvekaregatan 19
Åsedavägen 16
Skälläng
Dejegatan 20
Bergstigen 8
Solhemsgatan 18 A
Mornäs 5, Jakobsgård
Svartbäcksgränsen 661

Nord
Norström
Odsjö
Olesen
Olsson
Olsvold
Orrgård
Pedersen
Petersson
Pettersson
Pontan
Rasmussen
Rasmussen
Roos
Ross
Sahlin
Samuelsson
Samuelsson
Selstam
Sjölund
Steffensen
Stjärnesund
Strandgård
Strömbäck
Sundvall
Svensson
Svensson
Södergren
Söderlund
Sörenson
Theorin
Thomsson
Torgersen
Walter
White
Wold
Östermark
Östin
Östman

Åkervägen 5e
Erstaviksvägen 68
Lövdalsvägen 45
Tranevej 39
Gyllenstiernas väg 20
Finstadssletta 161
Bränneribacken 6
Hillerødsgade 112, II T.V.
Petersbergsvägen 42e
Reimersholmsgatan 59, lgh 135
Lundagårdsv. 10 A
Almavej 8
Bøgevænget 19
Klörupsvägen 35A
Svedjevägen 11
Ulvsta
Vetevägen 15
Yttre Heden 168
PL 1233 Ulvåsen
Angelika Gränd 179
Furusetlia 20
Snöstormsgatan 15
Studentvägen 7:43
Finspångsvägen 533
Odenvägen 1b
Åsby Mellangård
Gräslöksgatan 34nb
Körsbärsvägen 3
Rådmansgatan 1D
Alvsta By 28
Söderljungsgatan 6
Stemkumlavägen 3E
Lyngveien 9
Baldersgatan 1E
Talgoxestigen 1 E
Ödegårdsvägen 49
Sundregatan 3
Gösta Berlings väg 8c
Girestavägen 4

Lennart
Stellan
Magnus
Uffe
Göran
Norvald
Arne
Flemming
Jesper
Bo
Sven
Buth
Ib
Lars
Rudolf
Conny
Bengt Olof
Claes
Ulf
Mikael
Ingolf
Per
John
Kent
Leif
Lars
Per Arne
Staffan
Bert
Sten
Henrik
Berth
Ole
Lars Erik
William
Jan
Evert
Torbjörn
Håkan

418 31
451 33
137 31
691 53
583 36
146 38
586 63
462 54
462 41
603 70
961 48
FIN-10650
806 28
138 36
274 60
654 60
360 76
610 27
572 51
182 78
692 33
780 68
136 59
135 53
138 36
141 73
DK-7480
183 56
1475
135 53
DK-2400
462 50
117 40
163 51
DK 9280
DK-8310
231 51
691 36
730 50
187 69
783 90
438 94
135 36
N-1341
723 50
752 34
605 98
181 32
590 21
754 46
152 52
632 32
137 91
507 62
621 46
N-2830
263 37
614 31
N-1911
621 43
691 38
194 55

Göteborg		
Uddevalla		
Västerhaninge		
Karlskoga		
Linköping		
Tullinge		
Linköping		
Vänersborg		
Vänersborg		
Norrköping		
Boden		
Ekenäs
Finland
Gävle		
Älta		
Rydsgård		
Karlstad		
Älghult		
Vikbolandet		
Oskarshamn		
Stocksund		
Kumla		
Transtrand		
Haninge		
Tyresö		
Älta		
Segeltorp		
Vildbjerg
Danmark
Täby		
Finstadsjordet
Norge
Tyresö		
København N.V.
Danmark
Vänersborg
Sverige
Stockholm		
Spånga		
Storvorde
Danmark
Tranbjerg
Danmark
Trelleborg		
Karlskoga		
Skultuna		
Täby		
Säter		
Härryda		
Tyresö		
Slependen
Norge
Västerås		
Uppsala		
Norrköping		
Lidingö		
Väderstad		
Uppsala		
Södertälje		
Eskilstuna		
Västerhaninge		
Borås		
Visby		
Raufoss
Norge
Höganäs		
Söderköping		
Flateby
Norge
VISBY		
Karlskoga		
Uppl Väsby		

031-53 51 03
0522-372 66
08-50 01 06 00
0586-538 90
013-21 21 27
08-778 42 82
013-29 62 87
0521-176 24
0521-672 12
011-14 28 93

026-19 71 62
08-773 25 11
0411-446 41
054-18 95 15
0481-632 52
0125-131 91
0491-198 82
08-753 23 28
0280-221 60
08-745 12 03
08-712 42 47
08-773 23 75
08-711 70 54
08-15 83 20
08-712 59 66

08-545 434 88
08-777 37 11
+45 98 31 91 98
0410-448 26
0586-559 77
021-712 18
08-756 22 74
0301-324 70

021-80 42 34
018-50 51 26
011-33 11 44
08-767 55 73
0142-704 90
018-22 34 10
08-55 03 12 17
016-42 21 58
033-15 65 84
0498-21 20 50
+47 611 92 585
042-34 04 09
0121-158 13
0498-21 39 15
0586-508 84
08-59 08 85 44
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Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Bli medlem i Pampa
och du får 6 nummer
av Stunt News
Pampa - USA:s motsvarighet till SLIS har över

innehåller bilder i både färg och sv/v (som

2000 medlemmar från 35 länder. Medlems-

Lina!), bra layout och reportage!

tidningen Stunt News kommer ut varannan

Är du innehavare av ett VISA-kort eller

månad och varje nummer innehåller kring

Mastercard är det enkelt att bli medlem och

100 sidor fullmatade med stunt. Tidningen

framförallt relativt överkomligt då ett års
medlemskap kostar från 30 USD ≈ 300 kr.

nr 3-02

SM 2002

SM-2002

”Nät-Lina”
På SLIS hemsida, http://w1.877.telia.com/

~u87719545/SLIS/ finns flera nummer av Lina i
Adobes pdf-format.

3.F:s
Hobby Service

Linflygprylar
– Har eller kan ordna
fram det mesta!
Modellbränslen: Eter, DII, fotogen, Castrol
M, Metanol, Nitrometan, Lubrizol-52 m m.
Propellerstigningsmätare:
10” 14” av egen tillverkning.
Övrigt: Propellrar, bränsleslangar av silicon,
neopren och latex. Tankar, handtag, linrullar, linhakar, linor: wire och pianotråd,
balsa, modellmotorer: importör av Moki och
Taipanpropellrar.

3F:s Hobbyservice,
Oxelösundsgatan 20 A
613 33 OXELÖSUND
Tel/fax 0155-328 47,
Tel. 0155-365 65
Tel. 0155-21 56 86
Mobil 073-94 37 670
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Tävlingskalender 2004 klass F2, Linflyg
Datum:
Tävling:

Lör 1/5
Linflygets dag

Datum:
Tävling:

Lör-Sön 14-15/8
SM, RM

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2A, F2C, F2D, Goodyear, Semistunt
MFK Galax, SLM
Johannisbergs flygplats, Västerås
Kjell Axtilius
08-774 49 15

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

SM: F2A, F2B, F2C, F2D; RM: Goodyear, Semistunt
MFK Galax & SMFF
Johannisbergs flygplats, Västerås
Kjell Axtilius
08-774 49 15

Datum:
Tävling:

Lör 21/5
Vårtävlingen

Datum:
Tävling:

Sön 22/8
Västeråstävlingen

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon.

F2B, Semistunt
Karlskoga MFK
Åbytorp, Karlskoga
Stefan Karlsson
0586-538 90

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2A, F2C, Goodyear
Västerås MFK
Johannisbergs flygplats, Västerås
Per Stjärnesund
021-80 42 34

Datum:
Tävling:

Sön 22/5
Vårklippet

Datum:
Tävling:

Lör 4/9
Västkustträffen

Klass:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2D
Karlskoga MFK
Åbytorp, Karlskoga
Niklas Karlsson
0586-343 91

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2B, Semistunt
Kungsbacka MFK
Inlag, Kungsbacka
Alf Eskilsson
0300-777 66

Datum:
Tävling:

Lör-Sön 12-13/6
Oxelöpokalen

Datum:
Tävling:

Lör 11/9
Galax Open (DM Stockholms län, DM Mälardalen)

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Arrangör:
Telefon:

F2A, F2B, F2C, F2D, Goodyear, Semistunt
Oxelösunds MSK
Ramdalens IP, Oxelösund
Göran Fällgren
0155-365 65

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2A, F2C, F2D, Goodyear, Semistunt
MFK Galax
Johannisbergs flygplats, Västerås
Kjell Axtilius
08-774 49 15

Datum:
Tävling:

Lör 19/6
Windmill Cup

Datum:
Tävling:

Sön 12/9
Solnas Pokal

Klass:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2B
Trelleborgs MFK
Trelleborgs MFK:s klubbfält, Trelleborg
Lars Roos
0410-448 26

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2A, F2C, Goodyear
Solna MSK
Johannisbergs flygplats, Västerås
Jan Gustafsson
08-759 60 98

Datum:
Tävling:

Lör 19/6
Vårgårdatävlingen

Datum:
Tävling:

Lör 25/9
Vänersborgspokalen Stunt (DM Västergötaland)

Klass:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

Semistunt
Vårgårda RFK
Tånga Hed, Vårgårda
Flemming Göransson
0322-62 37 22, 070-750 11 33

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2B, Semistunt
Vänersborgs MK
Brättelund, Vänersborg
Ingemar Larsson
0521-672 12, 0708-92 60 68

Datum:
Tävling:

Lör 31/7
KGA-Mästaren

Datum:
Tävling:

Lör-Sön 9-10/10
Vänersborgspokalen Combat (DM Västergötaland)

Klass:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2D
Karlskoga MFK
Åbytorp, Karlskoga
Niklas Karlsson
0586-343 91

Klasser:
Arrangör:
Plats:
Kontaktman:
Telefon:

F2D, Combat Open, Slow Combat (också RM)
Vänersborgs MK
Brättelund, Vänersborg
Ingemar Larsson
0521-672 12, 0708-92 60 68

För senaste information se linflygets hemsida: http://www.modellflygforbund.se/linflyg/linkalender.htm
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Cellplast vinge med PU-lim
Att bygga cellplastvingar är inget nytt. Det är
ett av de snabbaste och säkraste sätten att få
en rak och tålig vinge. Nackdelen är att den
blir något tyngre än en uppbyggd vinge. Jag
har under åren provat flera metoder att limma
ihop balsaflak och fästa dessa på cellplasten.
Flaken har hållits ihop av tejp och sedan
limmats ihop med vitlim eller CA-lim. I vitlimfallet har flaken böjs isär, limmet strykets
på, och därefter böjts ihop. Med CA-lim har
limmet lagts på direkt på fogen. Det finns
alltid en risk att CA-limmet löser upp klistret
på tejpen, som då sitter kvar på balsat när
man drar bort tejpen.
En bättre metod är att använda teflonpapper
tillsammans med CA-lim. Teflonpapper finns
att köpa i bla livsmedelaffärer. Börja med att
göra små märken/punkter på balsaflaken vid
skarven med 7-8 cm mellanrum. Dessa märken underlättar att se var skarven är, vilket
annars kan var ganska svårt. Nu är det dags
att limma ihop flaken. Lägg de första två över
teflonpappret och pressa ihop och neråt med
fingararna vid första punkten. Punktlimma
med CA. Upprepa vid varje punkt. Därefter
fyller man i mellan punkterna. Fortsätt tills
du har tillräckligt stora och tillräckligt många
”skins” till dina vinghalvor. Putsa de hoplimmade flaken för att jämna ut eventuella
ojämnheter.
Denna metod är snabb och ger ett i det
närmaste perfekt resultat.
Det finns flera metoder att fästa flaken mot
cellplasten. Själv har jag provat vattenbaserat
kontaktlim, epoxi och nu senast polyuretanlim (PU). PU-limmet har egenskapen att
det, när det kommer i kontakt med vatten,
expanderar och härdar. Vattnet är i de flesta
fall i luftens fuktighet. Expansionen gör att
man klarar sig med små mängder lim, och
därmed mindre slutvikt på vingen. Limmet
består endast av en komponent, så man
slipper blandningsproceduren som med
epoxi. En nackdel är PU-limmet innehåller
isocyanater, vilket inte är helt nyttigt. Tänk
därför på att skydda huden och ventilera väl.
Jag har på andras rekommendationer använt
ett PU-lim från Titebond, partnummer 2300,
2302 eller 2303. Skillnaden i partnummer
är endast storleken på förpackningen. Jag
hittade ingen återförsäljare i Sverige, och

Staffan Ekströms senaste Impact cellplastvinge har limmats med Polyuretanlim - lättast hittills!
beställde därför ifrån Axminster i England.

limmet. När man kan bryta tidningspappren

Det tog inte många dagar och frakten kostade

med limmet har det härdat färdigt (drygt en

inte mer än om man beställt det inom landet.

timme), och man kan fortsätta med andra

Det finns säkert motsvarande lim från annan

sidan.

tillverkare i närmaste byggvaruhandel. Lim-

Jag har läst att en del sprayar på en tunn

met har sirapslik konsistens, perfekt för den

dimma med vatten på cellplastkärnan, innan

här applikationen.

de lägger på balsaflaken. Detta för att limmer

Jag gjorde en sida av varje vinghalva i taget.

ska expandera bättre. Jag rekommenderar

Limmet läggs på i lagom tjocka strängar över

dock inte detta. Det finns en viss risk att man

de hoplimmade flaken. Fördela sedan limmet

får någon eller några millimeters böjning av

och skrapa bort så mycket som möjligt med

vingen.

t.ex. ett kreditkort. Ha tidningspapper under

PU-limmet har för mig gett de lättaste

flaken för överskottslim. Därefter kan man

vingarna.

torka bort eventuellt överflöd med styva pap-

Staffan Ekström

perservetter.

Mer info:

Lägg flaken på plats på vingkärnan och lägg i

www.titebond.com

press. Spara tidningspappren med överflöds-

www.axminster.co.uk
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En hoper av de tappra samlande i klump för att värma varandra.

Långfredag och premiärflygning
– Annandag påsk och fortsättning!
Efter en lång vinters boende i klubblokalen

sedan är det dags att börja träna på loopingar

ville en hel hoper av klubbens linflygare borsta

och starter.

av sig balsadammet och känna på 2004 års
luft. Mest spännande var det nog för våra mest

Även de ”gamla” juniorerna kom upp och

färska nybörjare som aldrig känt på ett hand-

visade att de inte glömt hur man flyger. Om

tag utan bara hört skrönorna i klubblokalen.

inte så måste de ju börja träna på det nya
semistuntprogrammet.

Alex, Mattias, Anders, Oskar, Tim och Anton
hade aldrig flugit förut men efter en tank med

Både långfredagen och annandagen bjöd på

dubbelkommando klarade alla av att hålla

ett något kyligt men underbart väder med

combat-modellen i planflykt. Ja, de hade inte

solsken och lagom blåst.

mycket val då undertecknad helt frankt satte
sig ner… Bra jobbat. Några tankar till och

π
Ingemar Larsson
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TP färdig
för finish

Äntligen är det ”bara” färgen kvar på min Trivial
Pursuit. Från början hade jag tänkt ha en motorkåpa i glasfiber som jag fått från Valle i Uppsala.
Den passade dock inte min motor med bakblås
så jag fick göra en i balsa istället. Min Stalker får
en ny ljuddämpare med nippel till tryckmatning
placerad på smartare sätt.

π
Niklas Löfroth
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William White’s son Tomas som tänker lära sig flyga lina den här sommaren.

Mo’Best flyger i Söderköping
I wish to encourage every new model plane
builder to build, as soon as possible, from
plans. Start with a profile as I did even though
Mo’Best is a bit more advanced. I heard in
Linköping and Norrköping that modeling
is on the upswing. That the club houses are
beginning to have workshops and such. What
would really help is for one of you to get a
”bidrag” called grant in English, from EU.
Just travel to each city and advise on building, flying, making a good club house and
a thousand more things. Properly done, you
can pull some of the youth away from TV and
computer games.
You may reach me at:
William White Talgoxestigen 1E,
61431 Söderköping Tel: 0121-15813.
I have a clean set of plans plus templates for
the Mo’Best and will loan them to anyone
interested.

π
William White

Mo’Best var med i Lina nr 3 och 4 1997. Ritningen kan beställas från Pampa (Stunt news)
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Fox ska tjänstgöra i denna kärra.

O.S. LA 46. Kan vara en intressant (och billig!) motor. Jag har också en O.S.
40 som fungerar bra men som är ganska känslig på nålen. Man måste ställa
in den precis rätt.

Fox 46 BB är en väldigt tung motor. William köpte den billgt för 10 år sedan. Det återstår att se hur den kommer att fungera.

Ett av de allra bästa verktygen – gasdriven lödpenna från Biltema 289:-.

Mycket trevliga och användbara verktyg.
Borrmaskinen kommer från Rusta. Bits och borr från Claes Olson.
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Aeropoxy Light
The amazingly light strong Aeropoxy Light is
now available in a pack size ideal for a complete ship, plus we’ve also got the video to
cover how to mix and use it to perfection.
$15.95 plus shipping.

Rocket City Specialties
103 Wholesale Ave.
Huntsville, AL 35811, U.S.A.

Pro Stunt Products
93 Elliot Place Rutherford
New Jersey NJ 07070
Phone/Fax (201) 896 8 40
e-mail: windyu@aol.com
www.windyurtnowski.com

SLIS Produkter till salu
Beställs från sekreteraren Jan Kossmann, Alice Tegnérs v. 7, 146 38 Tullinge, tel 08 778 42 82, alt.
via e-post katta.jan@tele2.se

Motorer
Stuntmotorer (endast 2st kvar) Discovery Retro 10 cm3 långslagiga, tystgående och bränslesnåla
tävlingsmotorer med bakutblås. I priset ingår förutom motorn ljuddämpare, spinner, tank och
2 st propellrar. Ett sådant komplett drivpaket, som bara behöver köras in och sedan är redo för
stuntflygning på högsta nivå kostar endast 2350 kronor/st + ev. frakt

Ritningar till stuntmodeller
Passa på! Priserna, som inkluderar frakt, är fortfarande oförändrat sedan SLIS införskaffade
dem.
Excalibur

.35-.40

Profilkärra av Dick Mathis 1973

60 kronor

Geni

.46

Cellplastvinge, Jim Armour 1980

70 kronor

Pretender

.19

Profilkärra med rak vinge, Dick Sarpolus 1979

55 kronor

Miss Dara

.35-.40

Profilkärra av Allen Brickhaus med frigolit-

		

alt. sprygelvinge, 1982

60 kronor

Rogue

.49

Cellplastvinge, Bill Simons

70 kronor

Vill du se DIN
modell i Lina?

Rookie

OS Max.35

Profilkärra med uppbyggd nos och stående

Skicka en eller flera bilder
tillsammans med lite beskrivande text
till niklas.lofroth@justnu.se.

		

och pilformad vinge. Dick Pacini 1973

60 kronor

Starduster

Cellplastvinge, Ed Capitanelli 1978

70 kronor

		

motor. Don Winfree, 1983

Spirit of Saginaw

Profilkärra för ex.vis OS Max.35 med nosställ

OS Max.35
ST.46

60 kronor
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Pat Johnstons ritningar
nu tillgängliga i Sverige!
Nu kan SLIS erbjuda Pats hela ritingskatalog. Priser är ännu inte
spikade men kommer att ligga kring hundralappen för ”enarksritningar”
och ca 150 kr för ”tvåarksritningar”.
Ritningarna beställs genom SLIS sekreterare Jan Kossmann.

PAT’S PLANS LIST
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bearcat- 700 inch, 60 engine. Larger version, similar to Al Rabe’s 46
sized stunter. Published in MA, March, 2000 by Pat Johnston, with
latest updates and better wing.
Epiphany- 707 inch, 60 engine. Beautiful, classic look with an
elliptical wing.
Impact- 688 inch, tuned pipe setup by Paul Walker. ACAD version with
a built up wing shown.
Flite Streek- 400 inch, 35 engine. George Aldrich design on ACAD.
Hellcat- 700 inch, 60 engine. Similar to Bearcat above, by PSJ
ME109- 560 inch, 40 engine. Actually Bf-109f-4b. Evolved from P40K
kit by RSM.
P40K- 560 inch, 40 engine. Super flier. Kitted by RSM. PSJ design.
Sentimental Journey- 680 inch, 60 engine, by PSJ. The look of the
Gee Bee 30’s air racers.
Sentimental Journey 500- 500 inch, 25-35 engine by PSJ. Profile.
Perfect with an OS25FP.
Shark 402- 402 inches, 35 engine by PSJ. Profile killer flier. Perfect
with OS25FP.
The Chief- 595 inch, 35 engine. Bob Palmer’s old timer.
Cobra- 605 inch, 35 engine. Steve Wooley’s classic I-Beamer.
Nakke- 598 inch 35 engine. Removable wing details shown, Juhani
Kari’s classic.
Clown- 200 inch, 15 engine. Copy of the PDQ kit. North West Circuit
racing event.
Shark 45- 690 inch, 45-60 engine. Lew McFarland’s classic.
Gee Bee R-2- 580 inch by PSJ, 45-51 engines, profile stunter.
Published in MA, May 1996
P40K- 700 inch, 51-60 engine by PSJ. Pro stunt super competition,
published in MA, Sept, 1999.
QED- 500 inch, 35-40 engine by PSJ, Profile Scale stunter. Great 30’s
look from the Gee Bee era.
Quickie 500 race plane for RC by PSJ. Great design developed over 15
years. Northwest winner.
Avanti 60- 665 inch, By Bob Barron, and presented by Tom Dixon.
Bob’s last iteration.
Nobler parts sheet. The ones not shown on the plans. Ribs, and formers.
Stiletto XL- 660 inch, 45-60 engines. Les McDonald design.
Spitfire- 740 inch, 60 engine by Windy Urtnowski. Published in MA.
Seafire- 740 inch, 60 engine, by Windy Urtnowski.
Strega- 740 inch, 60 engine by Windy Urtnowski.

26. Tsunami- 740 inch, 60 engine by Windy Urtnowski.
27. Cardinal 40- 582 inch 40-45 engine, profile by Windy Urtnowski.
Kitted by Brodak.
28. Zero- 713 inch 60 engine Semi scale. Good looking stunter by Pat
Johnston.
29. Nobler- 540 inch ’57 green box version by George Aldrich
30. 1/2A combat- Hot 1/2A engines, 175 squares by Pat Johnston.
31. Chizler- 540 inch stunter based on the Nobler wing by Dick Mathis
32. Thunderbird- 560 inch stunter by Bob Palmer- early and ‘59 version
33. Smoothie- 540 inch stunter by Bob Palmer- Old Time legal
34. Ringmaster Imperial- 600 inch classic kitted by Sterling
35. P40B profile- 560 inch by Pat Johnston
36. Olympic VI- 560 inch by Bob Gialdini (Classic)
37. Charisma III- 620 incher, by PSJ, improved version of Tom Dixon’s
Charisma II
38. Jamison Special- 507 inch Old Timer by Bud Jamison
39. Valkyrie- 550 inch by Harold Price (Classic) Uses Crusader wing and
tail.
40. Skylark- From Sterling kit by Ed Southwick. 35 or 46 sized versions,
Classic.
41. P40K Mk II- 700 inch for Saito 4 stroke by Pat Johnston: more scale
like than previous P40K
42. Bygone Times- 700 inch 30’s looking stunter, radial engine, for Roy
Trantham
43. Wildcat- 700 inch WWII fighter. For Bill Hummel, great looking plane.
44. Ringmaster- For 25/35. Original “S1” version from Sterling, Shows all
ribs.
45. Challenger HLG- By Roy Higgs of Canada, with notes from PSJ
46. Ruffy- 540 inch classic by Lew McFarland, updated construction.
47. Dragon- 460 inch old timer by J.C. Yates
48. Avanti 53- 610 inch version for 45-53’s based on the Bob Baron
Avanti. Designed by PSJ
49. Oriental- 537 inch by Dee Rice with Dee’s input and notes with
modern trim accessories.
50. Magician- 480 inch by Jim Silhavy as kitted by Midwest with updates
by PSJ
51. Magician –407 inch original by Jim Silhavy (1950’s) before the kit
Magician.
52. Cosmic Wind- from Goldberg. All new ACAD plans.
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Världscup-tävlingen i Bitterfeld
3-4 maj 2003
1
Efter att ha värmt upp på Linflygets dag blev
det direkt resa till Tyskland och Bitterfeld.
Genom att resa ner 1 dag tidigare blev det mer
tid för träning vilket kunde behövas då många
klasser stod på programmet för svenskarna.
Speed och Stunt var utan svenskt deltagande
men antalet flygare var stort ändå. Var är Ni
alla svenska stuntare? Bitterfeld ligger inte
långt bort!
T/R var också välbesökt och de två svenska
lagen lyckades inte ta sig till semi. Gufy och
jag fick dock en chans som utfyllnad men det
förbättrade inte vår placering.
I F2F kom fyra franska lag som fick tävla mot

2

en svensk-tysk kombination. Eftersom man
försöker få ihop lag med en veteran och en
nybörjare fick Guffy bli coach och vår tyske
vän Holger mekaniker. Holger hade aldrig
mekat F2F förut men han gjorde det med den
äran och det resulterade i vinst!
Sedan kom tävlingens höjdpunkt (enligt
vissa men inte enligt andra) med klassen
1/2A T/R, dvs Team-race med 1,5 cc. Under
vintern hade jag byggt en modell och Guffy
gjort iordning en CS Oliver Tiger. Träningen
gick bra och i heaten visade det sig att vi hade
bästa flygtiden. Finalen blev dock lite av en
västgötaklimax där inget lag kom i mål. Men
kul var det!
Våra combatflygare Micke och Lelle kämpade
mot övriga Europa. Lelle var lite mer på hugget och tog två segrar innan respasset kom.
Är någon sugen på linskala? Åk då till Bitterfeld! Titta på bilderna och njut av modellerna.
π
Ingemar Larsson

3
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Foton:
1: Klubben i Bitterfeld har en fin anläggning
med både asfalt- och gräscirklar samt klubbhus.

2: GoodYear-segrare Ingemar och Holger Suchi:
Segrarna i F2F!

3: Jean-Pauls dotter har snart samma klass
som fadern. Modern flyger dock inte utan sköter
markservicen åt alla flygarna.

4: Guffy och Joe Devenish med fru: Gamla
modellflygare slutar inte. De vilar bara. Joe
Devenish från England har börjat flyga (meka)
F2C igen efter 30 års uppehåll. Ivrigt påhejad av
hustrun!
5: Jean-Paul_med_son: Franska familjen T/R
med stort T; Jean-Paul Perret med son som
denna gång mekade T/R.

6

6, 7 och 8: Bilder av fina linskalamodeller!

4

7

5

8
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Tips:

Smarta
slipklossar
Slipkloss och sandpapper i all åra men ibland
behövs det andra doningar för att underlätta
livet i bygglokalen. Nu finns det en enkel och
effektiv lösning!
De flesta har väl drabbats (!) av att lägga in
laminatgolv (s k klick-skivor) och har man
inte gjort det kommer man att drabbas…
En biverkning av golvinläggningen är att man
får många spillbitar. Fördelen med dessa bitar
är att de är helt plana och normalt sett inte
slår sig. Dvs perfekta att limma fast slippapper på. Det är viktigt att få limytan slät och ett
sätt är att använda kontaktlim på sprayflaska.
Då spillbitarna normalt är många kan man
unna sig att limma fast alla olika grovlekar av
papper man tänker använda.
I vår klubblokal har vi en stor platta (0,5 x 0,5
m) med ett grovt sandpapper på. Den har vi
haft i flera år med samma papper och är alla
byggares dröm vid allehanda sliparbeten.

π
Ingemar Larsson

Nostalgibilder
från 70-talet

1/2004
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Nostalgi från 60-talet

