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Bob Hunt
den gamle stunträven, (världsmästare 78 

med Genesis) är inte den som bangar för 

att pröva nya saker. Nu har han helt sonika 

rensat ur motor och pipa ur den senaste 

Genesisen och ersatt paketet med elprylar! 

Vid laguttagningen härförleden lyckades 

han med detta nya koncept kapa åt sig 

tredjeplatsen. Med i laget mao. Enligt rap-

port är det lika bra drag i elprylarna som i 

glödstiftaren. Prismässigt kan det väl vara 

ganska lika.

Bob lär ha använt samma propeller som till 

P.A.:n. Det ska bli intressant att se hur det 

går på VM nästa år om han nu beslutar sig 

för att köra elektriskt.

Här följer en kort beskrivning av drivpa-

ketet;

# Motor, AXI 2826/10  outrunner

# Styrning, Castle Creations Phoenix 45

# Batteri, Thunder Power 4s2p  

4000 maH  LiPo

# Sergio Zigras C/L timer

Bob´s Genesis före elektrifieringen. RO-Jett 40.
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Rapport från ordföranden...

Hej!

Detta är andra numret för i år. Det blir 

dubbelt så många som förra året. Kan vi 

upprepa detta blir det fyra nummer nästa 

år. 

Jag hoppas det är många som är fullt sys-

selsatta med nya byggprojekt nu när vi är 

inne i den mörka och kalla delen av året. 

Skriv och berätta! Det är alltid intressant att 

se nya modeller. Själv har jag inte satt igång 

med något nytt än. Husprojekt och andra 

aktiviteter har tagit det mesta av min lediga 

tid. Min senaste Impact kan ni se i detta 

nummer. Elmotorer i stunt verkar vara på 

stark frammarsch. Bob Hunt lyckades ta 

en plats i USA:s lag till VM i Spanien nästa 

år med en elmotor-driven Genesis. Undrar 

när vi får se den första el-stuntaren på en 

svensk tävling. Oavsett vad man tycker om 

el i linflyg, så med dagens snabba utveck-

ling av motorer och batterier, är det nog 

bara en tidsfråga...?

 

Till slut, God Jul och Gott Nytt År!

Trevlig läsning, Staffan Ekström
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Fram till mitten av 40-talet fanns två typer 

av modellmotorer: bensinmotorer som 

krävde klumpiga batterier, tändspolar etc. 

samt dieselmotorer som hade låg effekt, 

gick otillförlitligt, inte kunde trottlas samt 

kunde bara tillverkas i storlekar upp till ca 5 

kubikcentimeter.

Strax efter andra världskriget dök glöd-

stiftsmotorerna upp i USA. I Europa behöll 

dock dieseln sin popularitet länge. Glöd-

stiftsmotorn slog igenom främst beroende 

på att:

– glödstiftaren lämnade avsevärt högre effekt

– den kunde tillverkas med större slagvolym

– den kunde trottlas effektivt och hade en 

relativt tillförlitlig tomgång.

Glödstiftsmotorn har nu länge dominerat 

marknaden och det är först på de senaste 

åren som enskilda försök har gjorts, framfö-

rallt i USA, där man med nya material och 

nytt dieselbränsle nått lysande resultat med 

dieselmotorn.

Vi ska här titta lite närmare på glödstiftet, 

som är väsentligt för hur motorn fungerar, 

så att du har en chans att hävda dig mot 

dieselanstormningen (den kom nog av sig... 

reds anm. ;-)).

Motorns funktion

Glödstiftsmotorn är faktiskt en halvdiesel, 

eftersom dess funktion till stor del är 

beroende av kompressionen i förbrännings-

rummet. Skillnaden mellan den och dieseln 

är att glödstiftaren höjer kompressionen och 

temperaturen under arbetsslaget till ett högt 

värde, men det är glödstiftet som tänder 

gasblandningen. Den får inte självantända. 

Därmed kan man säga att motorn i stort 

fungerar som en bensinmotor, skillnaden är 

bara att glödspiralen i stiftet på glödstiftaren 

hela tiden håller den rätta temperaturen, 

medan bensinmotorns tändstift tänder gas-

blandningen med en gnista i rätt ögonblick.

Och “rätt ögonblick”, vad är det? På en 

bensinmotor varierar man tändögonblicket 

med hänsyn till varvtal och belastning 

på motorn, medan man på glödstiftaren 

bestämmer tändögonblicket med hjälp av 

kompressionsförhållandet, glödstiftet och 

bränslet. Alla tre dessa detaljer är fasta och 

kan bara bytas när motorn står still. Det är 

alltså ingen tillfällighet att det finns många 

olika glödpluggar att välja mellan, eftersom 

det finns så många olika motorer och drifts-

förhållanden att välja emellan. Man kanske 

till och med behöver byta plugg beroende 

på vädret, om man är noga med hur motorn 

går.

Glödstiftets funktion

Vad är det som gör att bränsle luftbland-

ningen tänds eller inte tänds? Glödstiftet 

har en liten spiral i den ände som sticker in 

i förbränningsrummet. Vid starten bringar 

man den att glöda, genom att ansluta den till 

ett startbatteri och därigenom kan motorn 

startas när man flippar propellern. Därefter 

kan man ta bort glödklämman från stiftet 

och motorn fortsätter ändå att gå. I bästa fall. 

Den värme som bildas vid förbränningen 

är tillräcklig för att hålla temperaturen på 

spiralen så hög att den kan tända även nästa 

gång det blir dags, dock utan att den glöder 

rödvarm. Glödspiralen ska fungera som en 

katalysator, d v s den medverkar i reaktionen 

utan att förbrukas själv. Nu är det kanske 

lättare at förstå varför vissa motorer tenderar 

att stanna när man vill öka varvtalet efter att 

de gått på tomgång en stund. Förklaringen 

är att endera har temperaturen sjunkit så 

långt att spiralen inte klarar av att tända den 

ökade mängden bränsleluftblandning som 

kommer för att öka varvtalet: den kyls och 

slocknar, eller också släcks den helt enkelt 

av droppar med bränsle som stänker upp ur 

vevhuset där de samlats. 

Vissa tillverkare har har försökt att komma 

runt problemet genom att placera en tråd 

tvärs över änden på stiftet (“Spray-bar”). 

Den ska förhindra att stänk från att komma 

in i spiralen. Det finns många stift som 

fungerar bra utan denna finess. Även om 

tillverkarna är noggranna kan det hända 

att spraybaren lossnar och då kan den 

skada motorn allvarligt. Det är därför vissa 

tillverkare gör den i ett med själva huset, en 

process som fördyrar stiftet. 

För att glödspiralen ska fungera enligt 

planerna kan den tillverkas i olika material, 

utformas olika, placeras olika, ha olika 

tjocklek och varierande antal varv. Kort sagt 

finns det många variabler att arbeta med, 

vilket gör att man får lägga ner ett avsevärt 

arbete om man vill leta sig fram till det 

bästa stiftet för sin egen motorer. Om man 

så betänker att motorn i sig själv, bränslet, 

yttertemperaturen och arbetsförhållandena 

också inverkar, inser man varför den erfarne 

flygaren slår ifrån sig med båda händerna 

när någon frågar vilket stift som är bäst.

Det material till glödspiralen som kan 

komma ifråga är platina, men förutom att 

ett sådant stift skulle bli oresonligt dyrt, är 

materialet i sig självt inte tillräckligt håll-

bart. Därför använder man olika legeringar, 

vanligen någon form av legering mellan 

platina och indium. Genom att variera 

legeringen och dimensionerna på spiralen 

kan man göra pluggen “varm” eller “kall”. 

Det betyder att den ena pluggen håller en 

högre temperatur, det vill säga den tänder 

tidigare, orkar med mera färskt bränsle, tål 

lägre yttertemperatur eller låter motorn gå 

säkert vid lägre varvtal. den “kalla” pluggen 

klarar de motsatta förhållandena, plus att 

den kan användas med vassare  bränsle, ofta 

också i racermotorer.

ett enkelt sätt att avgöra om pluggen är för 

kall är att ansluta glödströmmen till stiftet 

när motorn går på lågvarv. Ökar då varvtalet, 

bör man byta till en varmare plugg. Märks 

ingen skillnad är allt OK, åtminstone beträf-

fande pluggens “temperaturtal”.

Om notorn inte går bra på högvarv, kan 

det mycket väl bero på att man inte anpas-

sat kompressionsförhållandet till pluggen 

och bränslet. Om man använder en alltför 

“varm” plugg i en motor med högt kompres-

sionsförhållande, eller med alltför mycket 

nitrometan i bränslet, kommer tändningen 

Värt att veta 
om glödstift
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automatiskt att ske tidigare. Kanske sker den 

så tidigt att man får en knackande motor, 

det vill sägatändningen sker så långt innan 

kolven nått toppläget att förbränningen till 

större delen motverkar motorns arbete. Då 

kommer också förbränningen att ske mycket 

snabbt, och det är det som kallas knackning. 

I en vanlig personbil är det lätt att höra 

knackningen när man har bensin med för 

lågt oktantal. I modellmotorerna däremot är 

i allmänhet ljudnivån för hög för att själva 

knackningen ska kunna urskiljas. resultatet 

blir dock en “tung” gång och dessutom slits 

motorn onormalt mycket. Tänk alltså på att 

minska kompressionen (Shimsa topplocket) 

när du byter till en vassare soppa och att 

knäckta glödspiraler kan bero på för hög 

kompression. En annan orsak till knäckta 

glödspiraler kan vara aluminiumspån. 

Modellmotorerna tillverkas till största delen 

i lättmetallegeringar och det är mycket 

vanligt att nya motorer har spånor kvar från 

tillverkningen. Därför är det klokt att alltid 

ta bort det bakre vevhuslocket, eller på annat 

sätt öppna motorn före första körningen och 

skölja ur den med rödsprit och lite bränsle. 

Glödspiralen blir omedelbart förstörd om 

den kommer i kontakt med aluminium. Att 

skölja ur motorn är en billig försäkring mot 

onödigt knäckta glödstift. Vidare ska man 

alltid när man haft isär motorn se till att 

man inte skavt loss några spånor vid arbetet, 

eller att man monterat ihop den felaktigt så 

att exempelvis vevaxeln kommer så långt 

bak att den skaver spånor ur baklocket.

Standardiserade stift

Tack och lov är glödstiftsmarknaden 

standardiserad. Nästan alla glödstift ser mer 

eller mindre likadana ut, de fungerar lika 

och de enda avvikelserna är

– gänglängden (finns med kort och med 

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

lång gånga.

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

Amerikanerna har 1,5 V och engelsmännen 

2 V. (Några motortillverkare, bl a Cox, har 

integrerat toppen och glödspiralen.)

Kolla både gänglängden på din motor och 

spänningen på glödstiftet. Ett långt stift 

i en “kort” motor kan knäcka kolven och 

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

allmänhet spiralen.

Om du inte har en glödstiftsdrivare som 

går på 12 volt och ställs in efter respektive 

stift ska du endera använda ett 1,5 volts 

ringledningsbatteri eller en 2 voltscell med 

förkopplingsmotstånd till 1,5-voltspluggen.

Det är inte alls säkert att du kan byta hur 

som helst mellan 1,5-voltspluggar om du kör 

med förkopplingsmotstånd. Resistansen i 

spiralen varierar mycket från fabrikat till 

fabrikat, vilket gör att du med ett stift nätt 

och jämnt har spiralen glödande, medan 

ett annat fabrikat får den avbränd direkt. Av 

samma skäl kan du få ändra inställningen 

på din glödstiftsdrivare då du byter stift.

Var försiktig med stiftet både då du startar 

och stannar motorn. Innan du kopplar på 

glödströmmen vid starten bör du alltid 

snurra motorn några varv, så att det kommer 

in bränsle i den. Det hjälper till att hålla ner 

temperaturen i stiftet, speciellt om du råkar 

ha något för hög spänning. Metoden att 

använda förkopplingsmotstånd är förkastlig 

då spänningen över glödpluggen blir helt 

beroende på resistansen och den varierar 

starkt, beroende på om pluggen är torr 

Goda råd

Någr råd till den som vill ha mycket glädje av 

sina glödstift/motorer:

- Undvik att flöda motorn så att du riskerar 

hydrauliskt lås, d v s rent bränsle kommer 

upp i förbränningsrummet. Förutom att 

motorn kan förstöras om du använder start-

motor riskerar glödstiftet att kvaddas.

– Se upp med obalans i motorn eller propel-

lern, för vibrationerna skadar allt, även 

stiftet.

– Mata inte glödstiftet med för hög spän-

ning! Glödspiralen har mycket tuffa 

arbetsförhållanden och tål inte mycket 

överbelastning i form av för hög spänning 

(och ström).

– Använd inte vassare bränsle än nödvän-

digt. Om dina stift går sönder för ofta, kolla 

om det beror på för hög kompression/för 

vasst bränsle, eller spåno.

– Anslut inte strömmen till torr motor.

– Stoppa inte motorn genom att stoppa 

bränslet.

– Var noga med att inte köra motorn för 

magert. Smörjningen försämras, temperatu-

ren i motorn stiger och glödpluggens spiral 

far illa av det.

– Startproblem kan bero på att du driver 

startmotorn och glödstiftet från samma 

12-voltsbatteri. Startmotorn drar kanske 

så mycket ström att din glödplugg inte får 

tillräcklig spänning för att glöda och starta 

motorn.

– Medan du söker efter den rätta pluggen 

och provar dig fram, var noga med att 

hålla isär vilka pluggar som använts länge 

eller ej. Kasta dem inte alla i samma låda! 

Framför allt är verktygslådan ingen lämplig 

förvaringsplats för lösa glödstift. Håll nya 

glödstift för sig, i sina originalförpack-

ningar. Använda, bra plugga kan läggas i ett 

fack för sig, medan dåliga (läckande, utslitna 

etc) ska kastas bort. Annars kommer de bara 

att ge dig problem längre fram.

En bra förvaringsplats för reservpluggar 

är en bit 10 mm tjockt hårdgummi där du 

stansar 5-6 mm stora hål med ett rör. Där 

kan glödstiften skruvas fast och de är väl 

skyddade.

Glödstiftet har ett tufft jobb, som det sköter bra 

i de allra flesta fall, men det kanske behöver 

lite (tanke-)hjälp från din sida också ibland! 

π
Rolf Starhe (Allt om Hobby 5/83)

eller våt. En torr plugg riskerar att brännas 

medan en sur plugg inte glöder alls. Många 

s k glow-drivers är elektroniska förkopp-

lingsmotstånd med just dessa egenskaper. 

Enligt min mening finns det bara två riktiga 

strömkällor:

– batteri eller ackumulator med rätt spän-

ning för stiftet

– en riktig glow-driver som pulsar ström-

men genom stiftet och anpasar den efter 

temperaturen så att ett vått stift snabbt 

torkas.

Stanna inte motorn genom att strypa 

bränsletillförseln. Förutom att motorn då 

förlorar smöörjningen, om också bara för 

en kort stund, stiger temperaturen drastiskt 

inne i motorn när blandningen blir magrare 

och det inverkar menligt på glödtrådens 

livslängd.

Några bra ”stunt”-stift att utgå ifrån: 
Thunderbolt r/c long och Glo-Devil r/c long 1,5 V
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Niklas karlsson Karlskoga MFK tog hand om guldet i F2DB-Å Fällgren nybliven medlem i Karlskoga MFK god tvåa i F2D.

Johan Larsson med nygammal kärra flög semistunt som vanligt till en 
bra placering. Johan blev fyra i den hårda konkurrensen.

Om jag inte missminner mig så är detta Arne Frindahls kärra. 
Erik Björnwall heter den förre ägaren...

Raimo Barck har köpt valdemar Falks TP och motor! Rajmos förstaplace-
ring i semisunten är väl bevis nog att grejerna är i sin ordning.

Raimo Barck är ett bekant namn för många av oss lite äldre. Jättekul 
att du kommit tillbaka till lincirkeln! 

SM
2005
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F2A Speed
Plac.Deltagare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Bästa tid

1. Per Stjärnesund Västerås MFS 287,8 286,3 282,6 287,8

2. B-O Samuelsson MFK Galax 265,3 272,6 274,0 274,0

3. Göran Fällgren MFK Galax 262,8 270,6 268,3 270,6

4. Jan Gustavsson Solna MSK - - - -

F2B Stunt
Plac. Deltagare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Tot.

1. Staffan Ekström   Eslövs FK 2028 2132 2180 4312

2. Ove Andersson Västerås MFK 2095 2012 2101 4196

3. Lennart Nord MFK Red Baron 1900 1722 1887 3787

4. Niklas Löfroth Karlskoga MFK 1749 1724 1860 3609

5. Johan Strandgård Uppsala FK 1575 1705 – 3280

Semistunt RM
Plac. Deltagare Klubb Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Tot.

1. Raimo Barck Uppsala MFK 990 977 1043 2033

2. Claes Samuelsson Södra Dalarna 907 788 1003 1910

3. Arne Frindahl Lidingö MFK 899 938 845 1837

4. Johan Larsson Vänersborg MK 820 682 965 1785

5. Rudolf Ross Karlskoga MFK 837 751 793 1630

6. Gustav Odh MFK Red Baron 735 768 670 1503

7. Sebastian Johansson Vänersborg MK 705 649 702 1407

8. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 639 699 703 1402

9. Marie Ohlzon Karlskoga MFK 98 173 136 309

Semistunt Junior RM 
Plac.Deltagare Klubb Tot.

1. Gustav Odh MFK Red Baron 1503

2. Sebastian JohanssonVänersborg MK 1407

3. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 1402

4. Marie Ohlzon Karlskoga MFK 309

F2C Team-Racing
Plac. Deltagare Klubb Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Final

1. Per Stjärnesund Västerås MFS 3.30.3 3.35.9 4.02.2 3.47.6 7.04.5

Jan Gustavsson Solna MSK

2. B-O Samuelsson MFK Galax Disk. 3.24.4 3.23.8 3.25.0 7.07.7

Kjell Axtilius MFK Galax

3. Ingemar Larsson Vänersborg MK 3.32.5 3.36.7 -- 89 v. 7.35.6

Stefan Sjöholm Solna MSK

4. Mats Bejhem MFK Galax 3.50.2 89 v. 3.40.3 Disk.

Göran Olsson Solna MSK

5. Niklas Karlsson Karlskoga MFK 4.10.4 5.26.6 4.00.4 4.16.0

Jonas Karlsson  Karlskoga MFK

Goodyear RM
Plac. Deltagare Klubb  Heat 1 Heat 2 Final

1. Ingemar Larsson Vänersborg MK  5.03.8 - 9.20.2

Jan Gustavsson Solna MSK

2. Lennart Nord MFK Red Baron  27 v. 4.58.5 194 v.

B-Å Fällgren Karlskoga MFK

3. Gustav Odh MFK Red Baron  15 v. 5.59.7 Disk.

Göran FällgrenMFK  Galax, åkan ÖstmanVäsby MFK

4. Niklas Karlsson Karlskoga MFK213426.27.4Disk.

Jonas Karlsson Karlskoga MFK

F2D Combat
Plac. Deltagare Klubb 1 2 3 4 5 6

1. Niklas Karlsson Karlskoga MFK V V V F V V

2. B-Å Fällgren Karlskoga MFK V V F V V F

3. Mats Bejhem MFK Galax V V V F F

4. Johan Larsson Vänersborg MK V F F

5. Lennart Nord MFK Red Baron F F

5. Håkan Östman Väsby MFK F F

5. Gustav Odh MFK Red Baron F F

Lag Totalt
Plats  Klubb F2A F2B F2C F2D Totalt

1. MFK Galax 8+7 - 8+3 7 33

2. Karlskoga MFK - 6 5 9+8 28

3. Västerås MFS 9 8 4,5 - 21,5

4. MFK Red Baron - 7 - 5+5 17

5. Solna MSK 0 - 4,5+3,5+3 5 11

6. Vänersborgs MK - - 3,5 6 9,5

7. Eslövs FK - 9 - - 9

8. Uppsala MFK - 5 - - 5

8. Väsby MFK - - - 5 5

Cirkelchef och Domare:

F2A: Ove Kjellberg (C)

F2B: Håkan Friberg (C)

 Stellan Norström (D)

 Ingemar Larsson (D)

F2C: Kjell Axtilius (C)

F2D: Mats Bejhem (C)

 Bengt-Olof Samuelsson (D)

Resultat SM 2005 
F2A Speed, F2B Stunt, F2C Team-Racing, F2D Combat

RM 2005: Semistunt (Senior & Junior), Goodyear. 
SLM:s Västerås MFK Linflygfält, Johannisberg 13–14 augusti 2005
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Jag flög linstyrt en gång för c:a 100 år 

sedan (känns det som) men fortsatte inte av 

olika skäl. 

Men intresset fanns där och efter att ha sett 

en artikel av Lars Roos i MFN tändes lågan 

igen. Detta visar hur viktigt det är att synas 

i olika media. Jag byggde en Skyray som 

blev mycket kortlivad, men en bekant till 

mig hade en gammal Linus liggande och 

med den började jag sakta få ordning på 

snurrandet. Jag byggde även 2 Linusar själv 

varav en något modifierad.

När jag flugit dessa Linusar kändes det 

dags att ta steget upp ett snäpp. Trots Linu-

sens fördelar är jag lite anti-profilkropp, 

även om det finns många bra tävlingskärror 

som har profilkropp. Jag gillar helt enkelt 

när kärran ser naturtrogen ut.

Efter att ha funderat kring vilken modell 

så föll valet på Brodaks ”Fancy Pants”. En 

för mig okänd konstruktion som tydligen 

konstruerades någon gång på 50-talet. 

Modellen är liten, c:a 1 meter spännvidd 

och rekommenderades till en 35-motor. 

Modellen finns även med i Erik Björnwalls 

sammanställning över byggsatser i LINA 

4-97. Jag gjorde dock misstaget att inte följa 

Eriks rekommendation angående landstäl-

let, men mer om det senare. Svårigheten 

var att få hem en byggsats från USA utan 

att det skulle kosta skjortan. En firma i Eng-

land hade modellen men priset var för högt. 

Eftersom jag är lat ville jag hellre ha en 

byggsats än att bygga från ritning. Därför 

blev glädjen stor när de eminenta bröderna 

Fällgren började sälja Brodaks sortiment 

och en order lades omgående.

I slutet av november dök så det efterläng-

tade paketet upp och första besiktningen 

kunde äga rum. Som en parentes kan näm-

nas att priset för en byggsats blev lägre än 

om jag beställt modellen från England. Det 

första intrycket var att kartongen var liten. 

Men å andra sidan så är det inte mycket 

virke i den här typen av modell. Den första 

positiva saken var att ritningen var rullad 

och inte vikt som i många andra byggsatser. 

Detta kan verka som en bagatell men den 

som försökt platta ut de veck som finns i en 

vikt ritning uppskattar omtanken.

Riotningen är dessutom mycket utförlig 

och alla bitar finns avbildade. Dörutöver 

fanns det med en bygginstruktion som nog 

var bland det bästa jag sett. En mindre bok 

som började med hur man färdigställer 

byggplatsen och slutar med intrimning av 

färdig modell och däremmellan steg för 

steg med instruktiva bilder. Detta är tydli-

gen kännetecknande för Brodaks byggsat-

ser. Efter att ha läst igenom instruktionen 

ett par gånger var det bara att köra igång. 

Kvalitén på balsan var såvitt jag kunde 

bedöma god och alla lister var någorlunda 

raka.

Stansningen av delarna var bra och inte av 

typen ”die-crunched” som jag sett i en del 

andra byggsatser.(RC-modeller) Alltefter-

som bygget fortskred blev jag imponerad 

av den låga vikten på balsan ochn förstod 

att detta skulle bli en lättviktare. Lite 

förvånande var då att i Brodaks katalog var 

motordtorleken satt till 19-35 och att man 

i texten rekommenderade Brodak 40. Det 

måste nästan anses vara detsamma som 

Fancy Pants
                                                                         av Claes Samuelsson
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att koppla Barsebäck till Duracell-kaninen. 

Till och med den Irvine 35 som jag tänkt 

använda kändes för stor och jag började 

snegla på den OS-25:a som jag använt i 

min Linus. Jag diskuterade ämnet med Jan 

Kossman

Eftersom han flyger sin modell med just 

en sådan motor. Dessutom E-postade jag 

till Brodak direkt med en fråga i ämnet och 

fick svar inom 24 timmar. Imponerande! 

Det är tydligt att man inom Brodak är 

intresserade av att först och främst sprida 

linflyget och inte bara göra affärer. Svaret 

blev;-”go for the 25”!

I övrigt var bygget okomplicerat och 

förhållandevis enkelt. Man måste dock vara 

noggrann när man bygger vingen så den 

inte blir skev eftersom lister och plank-

ning hör till den tunnare sorten. De enda 

modifieringarna jag gjorde var viktbox och 

justerbara utledare. Angående landstället 

som nämndes tidigare föreslog Erik Björn-

wall att man skulle slopa vingstället och 

montera kroppsställ. Idéen var inte fel för 

infästningen var i klenaste laget, dessutom 

blir modellen mer svårhanterlig på gräs. 

Jag valde dock att köra med vingmonterat 

ställ men kommer på nästa modell att följa 

Eriks råd. En annan miss var att jag hop-

pade över ett par punkter i instruktionen 

och fick sedan gå tillbaka och skära upp 

plankningen över mitten av vingen för att 

rätta till misstaget.

I ett försök att spara vikt kläddes modellen 

med siden vilket blev tämligen misslyckat, 

mest beroende på min ovana vid materialet. 

Men med hjälp av strykjärn och en hel 

massa grundfärg blev det hyfsat ändå. Så 

där gick den viktbesparingen åt fanders. 

Någon större energi lades inte ner på 

ytbehandling, mest på grund av att med 

min haveristatistik blir det ändå en hel del 

reparerande. Dessutom började flygsä-

songen närma sig och jag ville komma i 

luften. Slutvikten på modellen blev c:a 880 

gram inkl. 25 gram tippvikt. 

Premiärflygningen skedde en tidig lördags-

morgon i början av april. Första flygningen 

var jag lite nervös, men flygningen avlöpte 

utan några större problem. Det visade sig 

att jag troligen hade fått vingen lite skev för 

yttervingen hängde i rättvänt läge och var 

hög i inverterat läge. 

Men med flapsbändning och en del 

ytterliggare trimning ska det nog bli bra så 

småningom. 

Tycker jag då att man kan rekommendera 

”Fancy Pants” ? Absolut, utan tvekan. Även 

om det av olika anledningar tog lång tid 

för mig att bygga modellen är den inte 

svårbyggd utan borde passa den som byggt 

några modeller förut.

Byggsatsen är numera enkel att få tag i via 

3F hobby till ett rimligt pris, och Brodak 

säljer även enbart ritningen för den som 

är lagd åt det hållet. Den färdiga modellen 

är väl lämpad för semistunt och det borde 

även gå att flyga F2B med den. Nu väntar 

jag bara på att Brodak ska få hem sina 25:or 

som dom har sagt är på gång. Då kommer 

den nog att bli riktigt Fancy. Jag sparade 

alla mallar och kommer definitivt att bygga 

fler.

Vi ses i sommarens flygarrangemang. Till 

dess, flyg mycket och ofta!

π
Claes Samuelsson

PAUL 
WALKER
Paul Walker – känd stuntflygare, 

valdes nyligen med stor majoritet till 

ny P.A.M.P.A.- ordförande!

Han efterträder John Brodak och 

kommer att tillträda till årsskiftet.

Stunt News kommer att få ny redak-

tör efter Tom Morris som behöver 

lite avlösning efter sina många år på 

redaktörsstolen Tom var ju den som 

gjorde S.N. till den ledande special-

tidskriften inom modellflyget. 

Vem den nye redaktören är vill P.W. 

inte avslöja ännu! 

/Red/ 
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EM-2005
Resultat 
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EM-2005
Vid EM i Ungern i somras kunde man 
skåda denna ursnygga Jak 55:a. En 
Yatsenkoapparat flugen av en fransman 
tydligen. Superbt foto från Claudia Kehnen!
Ytterligare 200 EM-bilder med Claudias 
signatur hittar du på http://home.arcor.de/
fesselflug/index.html
Klicka på ”Fotos”. Där finns mycket annat 
intressant att titta på. Stuntflygning inomhus 
t.ex. Med glödstiftare!
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Staffan Ekströms 5:e Impact:

N.Y.C TAXI

Staffans egna kommentar:

”Detta är min 

femte Impact, den 

första som är del-

bar. Att bygga den 

delbar kräver inga 

specialdetaljer. Det tar visserligen 

något längre tid, men man sparar 

en hel del tid på att kunna jobba 

med delar istället för en hel kärra 

vid ytbehandlingen. Det är också en 

väldigt stor fördel att ha möjlighet 

att enkelt göra justeringar.”

TEKNISKA DATA:
Ursprung: Impact (Flying Models May 1991)

Modiferingar: Kroppens ovansida, fena och 

kroppsställ, helt platta roderytor

Motor: PA51(Randy Smith) med pipa 

(Brian Eather #5)

Tank: 200cc plasttank med dubbelklunk

Landställ/hjulkåpor: Aeroproducts (Randy 

Smith) kolfiber

Kontrollsystem: Hunt 4” ok, Rocket City 

kullinkar/Central Hobbies stötstänger + 

stötstångsändar

Ytbehandling: Papper/dope (Brodak)

Vikt: 1830g

Staffan har med sin femte Impact gjort ett mycket välflygande och imponerande bygge. Detaljer, 
hantverk, teknik och finish är på allra högsta nivå. Staffan har förfinat och utvecklat varje del i 
konstruktionen. Nytt för denna kärra är att den byggts delbar enligt Paul Walkers ursprungliga 
ritning. Den extra vikt som det innebär är förmodligen försumbar då Staffan nu för första gången 
slapp att lägga bly i stjärten på kärran. Avsikten med delbar modell är att Staffan smidigt ska få 
med den på avlägsna tävlingar m m. Vi som såg kärran på SM kunde beundrande och nyfiket se på 
när Staffan delade modellen för hemfärd. På så sätt fick hela familjen plats.
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Hjulkåpor och landningställ av kolfiber har Staffan köpt 
av Randy Smith. Av lite överbliven cellplast kan man 
fixa ett praktiskt ”mekbord” som skyddar kärran och gör 
mekandet smidigare!

För att komma åt de 4 främre skruvarna som håller vingen måste 
motor och tank monteras ur. Notera att Staffan använder en 200 cc 
klunktank.

Här har Staffan monterat bort sidorodret som sitter med en tunn pia-
notråd genom gångjärnen och kommer därmed åt skruven som håller 
fenan och kroppsovandelen över stabben.

Sido- och höjdroder 
sitter med tunna 
     pianotrådar.

Innan stabben kan lossas måste bakre kullin-
ken lossas från det hemmagjorda roderhornet.

Stabben sitter med tre skruvar.

Kroppens bakre del med fenan. Sitter med 
en skruv samt en främre tapp av hårdträ. 
En smart konstruktion som omöjliggör att 
skruvarna som håller stabben vibrerar loss och 
faller av.



16 2/2005

MICROSTOCK MINIATURE AND MODEL ENGINES

Ny europeisk distributör av STALKER-motorer för stunt!
Just nu nedsatta priser! 

Surfa in på http://mysite.wanadoo-members.co.uk/microstock
E-post: gerstocks@nessie1.freeserve.co.uk

Kolfiberstället sitter med fyra skruvar. Randys ställ är mycket robust och 
styvt. Staffan var dock inte helt nöjd med vinkeln vilket enkelt kunde 
åtgärdas med kokande vatten och lite handkraft.

Intressanta detaljer som man normalt inte kommer åt att se på andras 
kärror. ”Kakforms-nosen” ger extra kylning till motor och pipa. Staffan 
föredrar tunn siliconslang att fästa tanken med. Notera de tre rören som 
leder ut ur kroppen. Det är viktigt med placeringen så inte hävert uppstår.

Här är alla delar delar förutom kroppen samlade. När alla delar väl är 
byggda så blir ju finisharbetet betydligt smidigare med delbar kärra.

Stabbe, flaps och höjdroder är alla platta. Tack vare att de är löstagbara 
så kan Staffan enkelt bygga andra profilerade detaljer för att jämföra 
skillanden. eller byta skadade eller ev. skeva delar.

Baktill sitter vingen med två stycken M4 skruv. Notera att piptunneln är 
formad så att den följer pipans form. På så sätt ges pipan bästa kylning 
vilket är viktigt för en problemfri motorgång.

Staffan hade till denna modellen införskaffat en RoJett .51 RE barstock 
men då den visat sig vara otät så får PA .51:an tjänstgöra tills vidare.
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RSM Distribution is proud 

to announce the release of 

the ”TRIVIAL PURSUIT - Final 

Edition”. Span 60”, Length 48”,

Area 660 sq. in. Engine .60 

tuned pipe. This precision 

aerobatic stunter, designed by 

Ted Fancher, incorporates all 

of the modifications contained 

in the model which won the 

NATS. The kit is 100 % laser 

cut from contest grade balsa 

and includes a full sized printed 

plan set and a deluxe hardware 

package. 

Initial price is $189.95. 

Order Yours Now!

International Customers
The shipping charges for orders placed 

from the RSM Distribution Web Site are 

the US Postal Service International rates 

that are calculated based on the shipping 

weight and the distance from the shipping 

point. Based upon the data obtained from 

the USPS web site the cost of shipping 

the kit to Sweden would be approx  

US$ 28.50. 

Due to US Postal Service requirements, 

Fuel orders as well as quart cans of SIG 

Dope and Thinner will be shipped via UPS 

Ground to residences. Shipping charges 

will be adjusted for UPS shipments.

If you have any questions about ordering 

from RSM Distribution,  

please call at (909) 678-1406 or 

e-mail rsm1rule@rsmdistribution.com

RSM DISTRIBUTION
21899 Heliotrope Ln, 
Wildomar, CA 92595
Ph: (909) 678-1406, 
www.rsmdistribution.com

TRIVIAL PURSUIT 
– Final Edition
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Har länge funderat på att fixa 

något att lägga modellen på när 

man behöver meka med - eller 

putsa av den. Att lägga kärran inverterat 

utan risk att knäcka fenan eller skada den 

trebladiga propellern har varit ett bekym-

mer. 

På SM använde Staffan ett cellplastblock 

där han skurit ut ett spår lagom stort för 

modellen. Men han saknade ett ställ där 

kärran kom upp lite högre från marken.

För några nummer sedan i Stunt News 

visade Al Rabe ett ställ han byggt av pvc rör 

med ett bra resultat. Det verkade vara svaret 

på det jag sökte – lättbyggt, billigt och kär-

ran verkade få lagom höjd över marken då 

den placerades i stället. 

Al Rabe hade funit materialet på ”Home 

Depot”. Jag vet inte vad ”Home Depot” är 

för någon typ av affär i USA men materia-

let kostade kring 5 dollar vilket lät otroligt 

billigt. Efter lite letande fann jag på Biltema 

något som liknade det som Al hade använt.

Jag köpte 2 meter rör, T- och vinkelformade 

ändbitar. Allt kostade kring 400 kr vilket 

var något mer än 5 dollar...

Rörisoleringen var något som blev över på 

jobbet då vi drog in aircondition för ett par 

år sedan. Det var bara att mäta och såga 

röret till lämpliga längder och trycka ihop 

delarna. Delarna trycks ihop utan att lim-

mas. Resultatet ett robust men lätt ställ.

Ska bli intressant att se om det blir 

smidigare att sköta om kärran mellan 

flygningarna nästa säsong! Ett annat 

användningsområde är ju att modellen kan 

ligga i stället i bilen under transporten till 

och från fältet.

π
Niklas Löfroth

Bygg ett mekställ till stuntkärran
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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.
 
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,
Oxelögatan 20 A, 613 33 OXELÖSUND

Tel/fax 0155-328 47,  Tel. 0155-365 65

Tel. 0155-21 56 86, Mobil 073-94 37 670

Nya stuntregler kommer att gälla från årsskiftet.
Kompletta beskrivningar finns att hämta från FAI:s 
hemsida, här kommer förändringarna i korthet:

# Förbränningsmotorer t.o.m 15 cc (.90) både 2 och 4-
takt tillåtna.

# Motorstyrningsanordningar i och utanför modell med 
förbränningsmotor ej tillåtet.

# Elektriska motorer(max. 42 volt) samt styrningar till 
dessa tillåtet.

# Avstängningsanordningar tillåtna.

# Startapparater tillåtna.

# Två flygcirklar igång samtidigt tillåtet.

# Vindstyrka vid tävling max 9 m/s.

# Inga förändringar i manövrer eller sekvens.

# 10 gg modellvikt dragprov.

# Poängsättning 0-10 med 0,1 poängsintervall.

# K-faktorn kvarstår.

# Ingen borträkning av högsta och lägsta domare.

# Bullerprovet ska nu vara ordentligt definierat.

Kommentarer:

Subkommitten förstår och stödjer ett framtida behov av 
nya regler där K-faktorn är borttagen. Av formella skäl 
kan det dock ta lite tid att komma fram till en lämplig 
lösning av detta.

Reglerna som nu träder i kraft är inte 100 % perfekta och 
kommer säkert att behöva justeringar efterhand. De är 
enligt mitt sätt att se det, ett stort steg i rätt riktning.

Peter Germann,
Ledare för arbetsgruppen, F2B

NYA F2B-REGLER
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Västkustträffen 2005
Stående från vänster: Staffan Ekström, Alf Eskilsson, Clamer Meltzer, Ove Andersson och Harry Kolberg.

Ett enkelt reportage från F2B-

tävlingen. Varje gång man ska 

arrangera en tävling kommer alltid 

tanken; – hur kommer vädret att bli?

I år blåste det kuling till långt in på torsdags-

natten innan tävlingen. Men åter hade vi 

vädergudarna på vår sida. Fredagen kom 

med nästintill sommarvärme och lagom 

vind.

Redan vid tretiden anlände de första gäs-

terna, Clamer Meltzer, Harry Kolberg och 

Norvald Osvold från Norge. Clamer har 90 

mil att resa, något att tänka på! Efter en kaf-

fepaus och lite snack i eftermiddagssolen 

drog dom igång med träningsrundor. Lite 

senare dök även ett par svenskar upp, näm-

ligen Ove Andersson och Raimo Barck. 

Även dom tog tillfället i akt att dra ett par 

repor. Efter ytterligare en fikapaus och lite 

”tjöt” var det dags för John Blund. 

Lördagsmorgon, dagg i gräset, solen vaknar 

upp och det är vindstilla, inte dumt alls. De 

tävlande börjar dyka upp. En tråkig nyhet 

dock, Norvald hade blivit magsjuk under 

natten och orkade tyvärr inte tävla utan 

begav sig hemåt. Alltså decimerat startfält 

i F2B. 

Raymond Lake som skulle räkna poäng 

kom med förslaget att han kunde döma 

och att jag (Alf) skulle vara med och flyga 

istället för att döma  som var meningen 

från början. 

Fort hem och hämta ”den gule” och lagom 

till tävlingens början var jag tillbaka. Start 

som tredje man och jag som inte ens visste 

om grejorna funkade. Det var några veckor 

sen sist jag flög.  Men visst gick både motor 

och kärra som dom skulle. Att flygningen 

inte gick nåt vidare får jag nog skylla på 

mig själv! Däremot flög de andra bra. Ove 

lugnt och metodiskt med sin något ”ärrade” 

kärra. Staffan kom med en för mig ny 

modell. ”Den gula taxin” kallades den visst 

för. För att vara en taxi flög den väldigt bra. 

Otroligt skarpa hörn. 

Clamer Meltzer flög sin supereleganta ”Car-

dinal”. Ser ut att flyga ”lätt” och ser mycket 

trevlig ut i luften . 

Harry Kolberg flyger bättre för varje gång vi 

träffas, så  han tränar nog en hel del.

Första omgången blåste det en del, i andra 

avtog vinden och i tredje vred vinden så att 

domarna Raymond Lake och Mikael Ström 

fick flytta sig några gånger.

Hur gick det då? Jo, Ove vann, Staffan tvåa, 

jag själv trea knappt före Clamer och Harry.

Vi saknade Erik Björnwall, Lars Roos , 

Niklas Löfroth och några till! Ni kommer 

väl nästa år??

π
Vid pennan- Alf Eskilsson
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Resultat Västkustträffen 2005-09-10. 
Arrangör: N-33 Kungsbacka MFK 

F2B Stunt: 

Namn   Klubb  1 2 3 2 bästa 
1. Ove Andersson  (SWE-387) Västerås MFK 1910 2059 2063 4122 p 
2. Staffan Ekström  (SWE-5639) Eslövs FK  1860 2013 2013 4026 p 
3. Alf Eskilsson (SWE-327) Kungsbacka MFK 1719 1770 1898 3668 p 
4. Clamer Meltzer (NOR-13338) Norge  1780 1785 1832 3617 p 
5. Harry Kolberg  (NOR-1772) Norge  1652 1732 1736 3468 p 

Semistunt:

Namn   Klubb  1 2 3 2 bästa 
1. Andreas Göransson, J (SWE-58895) Vårgårda RFK 846 965 1113 2078 p 
2. Raimo Barck (SWE-7517) Uppsala FK 974 957 1077 2051 p  
3. Sebastian Johansson, J (SWE-61311) Vänersborgs MK 840 952 982 1934 p 
4. Ingemar Larsson  (SWE-4352) Vänersborgs MK 932 792 970 1902 p 
5. Rudolf Ross  (SWE-5289) Karlskoga MFK 918 788 924 1842 p 
6. Björn Ohlzon , J (SWE-61801) Karlskoga MFK 866 959 882 1841 p 
7. Johan Larsson (SWE-45029) Vänersborgs MK 124 658 929 1587 p 
8. Flemming Göransson (SWE-6077) Vårgårda RFK 540 615 667 1282 p  
9. Marie Ohlzon, J  (SWE-62874) Karlskoga MFK 318 375 371 746 p 

Semistunt junior: 

1. Andreas Göransson  Vårgårda RFK 2078 p 
2. Sebastian Johansson  Vänersborgs MK 1934 p 
3. Björn Ohlzon   Karlskoga MFK 1841 p 
4. Marie Ohlzon,  Karlskoga MFK 746 p 

Frän kärra från Randy Powell, USA; ”Rambunctious”. Bild från SSW-forumet.
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Resultat från Vänersborgspokalen 24 september 2004.
Arrangör: P-36 Vänersborgs Modellklubb 

Semistunt:

Namn    Klubb  1 2 3 2 bästa 
1. Ingemar Larsson (4352)  Vänersborgs MK 1277 1130 1183 2460 p  
2. Raimo Barck (7517)  Uppsala FK 1169 1150 1234 2403 p  
3. Martin Lidén (52715)  Vänersborgs MK 1185 1175 1214 2399 p  
4. Johan Larsson (45029),  Vänersborgs MK 1178 1206 1173 2384 p 
5. Andreas Göransson (58895), J Vårgårda RFK 1146 1172 1074 2318 p 
6. Rudolf Ross (5289)  Karlskoga MFK 1138 1168 1133 2306 p  
7. Sebastian Johansson (61311), J Vänersborgs MK 1121 1166 1135 2301 p 
8. Flemming Göransson (6077) Vårgårda RFK 1066 1139 1138 2277 p  
9. Björn Ohlzon (61801), J  Karlskoga MFK 844 952 1069 2021 p 
10. Jesper Petersson (60283), J Vänersborgs MK 817 478 959 1776 p 
11. Marie Ohlzon (62874), J  Karlskoga MFK 460 529 530 1059 p 
12. Jonathan Petersson (61324), J Vänersborgs MK 400 467 461 928 p 
13. Oskar Björkholtz (65297), J Vänersborgs MK 238 318 248 566 p 
14. Anders Holmström (65296), J Vänersborgs MK 206 - - 206 p 

Semistunt junior: 

1. Andreas Göransson Vårgårda RFK  1767 p 
2. Sebastian Johansson Vänersborgs MK  1606 p 
3. Björn Ohlzon  Karlskoga MFK  1289 p 
4. Jesper Petersson  Vänersborgs MK  1397 p 
5. Marie Ohlzon  Karlskoga MFK  452 p 
6. Jonathan Petersson Vänersborgs MK  355 p 
7. Oskar Björkholtz  Vänersborgs MK  566 p 
8. Anders Holmström Vänersborgs MK  206 p 

Resultat från Vänersborgspokalen 8-9 oktober 2005.
Arrangör: P-36 Vänersborgs Modellklubb 

F2D Combat:   1 2  
1. Lennart Nord (56192)  V V 
 MFK Red Baron   1 (126) 1 (-46) 
2. Gustav Odh (59511), J  V F 
 MFK Red Baron   2 (386) 1 (-84) 
3. Johan Larsson (45029)  F V 
 Vänersborgs MK  1 (120) 2 (340) 
4. Niklas Karlsson (21342)  F F 
 Karlskoga MFK  2 (260) 2 (340) 
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TIME 
MACHINE
Eller ”Patternmaster Light-projektet ”, som 

jag brukar kalla det, har pågått ett bra tag 

nu! Så länge faktiskt att Ingmar Karlsson 

i Uddevalla har hunnit bygga två stycken 

Time Machines under tiden! 

Bilder på¨dessa i nästa nummer!

För tillfället får ni hålla tillgodo med lite 

bilder från bygget, de kan väl tjäna som 

inspiration så här inför byggsäsongen. För 

ni tänker väl bygga något, va? VA? Varför 

inte en sån här apparat? En förminskad 

Patternmaster med t.ex. Stalker 61 LT EX i 

nosen borde kunna funka bra för den som 

behöver komma ur profilskorna! / L

PM-Light med Stalker 61 LT EX och CF-dämparen.Vinghalva i press

Stabbar och höjdroder.

Tv; full fart i verkstaden. Här gäller det 
utskärning av lätthålen. T.H; en tydligare 
bild av processen. Inga märkvärdiga verktyg 
behövs, bara hemmagjort  från grejor hittade 
i  skräplådan!

Tejpa fast vingflaken så här för att inte få lim 
på fel sida. Använd PU-lim, funkar fint med 
tunt lager.
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HI these are pictures of one of the new 

”Merlin” series of P.A. Engines, This a 75

It weighs 12 ounces shown is one on the 

new 14 inch 3 blades, header , muffler, and 

2 in classic Spinner. These are shipping 

out, call for price and etc.

 It was not built to end pipes, Size of 

an engine does not make it so it cannot 

benefit from the governing effect of a pipe. 

Although it runs very well on the muffler, 

as do all P.A. engines, last years Advance 

NATs champ used a 61 on a rear muffler, 

and several WC competitors also had PA 

muffled engines.

The 75 or 91 can also benefit from the 

governing effects of a pipe, just as much as 

40 s and 61s do.

All of the P.A. engines run on a muffler or 

pipe and are timed as ”stunt engines”, the 

engines have been in use this way and has 

been the case since the inception in 1994

Because they all use lower pitch props, they 

are much better than earlier stunt engines 

about wind up.

There is many ways to use and run these 

engines, the flatter pitch props make for 

very consistant runs and if propped cor-

rectly have a good hold back tendency in the 

winds either piped or muffled.

So you can run these almost anyway you 

want. With all of the new stunt engines 

availble you really have by far the largest 

choice of about any engine you want to use 

that we have ever had in the history of this 

event.

>Out of curiosity, how much fuel does it 

burn on average?

Average 7 to 7.5 ounces however that will 

vary. most people use 6 ounces to do a pat-

tern with a 61, but some are using as much 

as 8, so it will depend on how you run it.

Nyhet från Randy Smith: 

PA .75
Merlin

I know a few people that will use 8 1/2 to 9 

ounces with the 75.

It will also depend on the pitch of the prop 

and if you run a muffler or a pipe.

On my plane I will average 6 3\4 to 7.5 

ounces

>Randy, between the 50,60,and 75, which 

of the 3 has the 

>least inherent vibration?

The PA 40 is the smoothest stunt engine I 

have ever seen or ran by far. As you get big-

ger displacement the ”pound” gets bigger 

too. The best ratio of balance in the engine 

is probaly the 61 or new series 2 65.

The PA 61 is very smooth, much smoother 

than a ST60.

The 75 is a very strong engine and has quite 

a pound to it, more than the 65, however 

it is no where near the shaking of say a big 

Saito.

I was using a 14 x 4 1\4 three blade on the 

75, it will take a 61 inch Intrepid straight up 

in a dead 4 stroke from a hand launch.

As I remember, for years you personally 

competed with the PA .40.. Clearly it was 

your favorite - you could have used ANY 

of the series. Bigger might not always 

be better! Still, I admit that your larger 

engines, like the PA 61s, seemed absolutely 

awsome to me. I can only imagine what this 

big feller is like! 

Yes you are correct, there is many ways 

to do things, power to weight ratio, and 

matching the power train to the plane is 

a bigger concern of mine than just sheer 

power and torgue.

I have planes here that i have had a 40, 51, 

61, 65, 75, 74, 77 and 88 in. They work bet-

ter with one motor overall than others.

The VECTRA just worked better with the 

40.

The KATANA has flown with a 51 61 65, all 

are very powerful motors, but I took out the 

65 and 13 inch prop that I ran last year and 

put the 51 and 12 inch prop back in. at 58 

ounces it matches perfectly.

I think this is why Paul likes the 40 and the 

smaller 11.3 inch props on his IMPACT.

The plane flies a little cleaner with the 

geared up smaller motor and 12 inch prop.

I could use a RABE rudder and dampen the 

push of the bigger prop/motor, but it works 

very well as is.

The mounts are the exact sames as the PA 

61 65 side exhaust. (which is the same as an 

Super Tiger 60).

The mounts are just a small amount larger 

than the PA rear exhaust .

The case is about 40 thou bigger across. so 

you will need to slot the mounts or if you 

use bolt pads, just replace them.

The needle and venturi is in the same 

place, and the engine lenght is the same as 

the 40-65 so it fit with no problem.
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Som nybörjare inom sporten ställs man 

rätt snart inför frågan vilken motor man 

ska köpa till sitt nästa projekt. Utbudet av 

motorer är stort och idéerna om hur en 

motor ”skall” vara varierar i det oändliga. 

Efter att ha funderat på dessa frågor ett tag 

tänkte jag dela med mig av en del intryck. 

Jag anser mig fortfarande vara nybörjare 

så mina råd och tips får ses utifrån dessa 

förutsättningar.

Som den eminente Lars Roos (vem? red 

anm.) skrev i en av sina artiklar bör även 

nybörjaren och söndagsflygaren ha bra 

grejor som fungerar klanderfritt. Det finns 

inget så förödande för intresset och entusi-

asmen som krånglande motorer.  

Det har jag själv fått erfara efter att ha för-

sökt att tämja en Irvine 35. Stundtals hade 

den en fantastisk stuntgång, för att i nästa 

ögonblick rusa upp i ett varv som skulle 

gjort en speedmotor avundsjuk. Varken 

olika propellrar, böner eller förbannelser 

hjälpte. Det var bara att acceptera att den 

inte var avsedd för stunt. 

När det gäller motorer så tror jag att man 

kan dela in dem i tre grupper. 

Grupp 1: RC-motorer konverterade till 

stunt, t.ex. OS, ASP

Grupp 2: Motorer tillverkade direkt för 

stunt, t.ex. DS, Stalker, Brodak

Grupp 3: Motorer försedda med pipa, t.ex 

RoJett, PA

Grupp 1 motorer är de billigaste men samti-

digt de mest omdiskuterade motorerna.

Funderingar inför motorköp
av Claes Samuelsson

Nyligen ställdes det en fråga på StukaStunt 

forumet om man kunde få en OS 40 LA 

att gå i 4-2-4 takt och det kom lika många 

positiva som negativa svar. Flera rekom-

menderade att man skulle köra den på en 

slags ”blöt tvåtakt”, några påstod sig ha fått 

den mest fantastiska 4-2-4 gång direkt ur 

kartongen. Detta visar att det finns oändligt 

med åsikter om stuntmotorer och att som 

nybörjare tolka dessa är näst intill omöjligt. 

Om man läser lite mellan raderna och 

pratar med några av våra motorgurus inom 

sporten så verkar det ändå som om dessa 

OS motorer är mycket användbara och 

prisvärda. Som nybörjare är det mera vik-

tigt att ha en motor som är pålitlig och går 

hyfsat. Det finns främst i USA firmor (t.ex. 

RSM, Tom Dixon) som säljer stunttrim-

made motorer och som även erbjuder sig 

attför en viss penning justera din motor. En 

rekommendation för en nybörjare vore att 

skaffa en konverterad motor, och om man 

sedan av någon underlig anledning vill 

prova något annat kan man lätt återställa 

motorn igen. Om man däremot, vilket är 

mer troligt, vill fortsätta inom sporten kan 

man låta någon trimma den och därmed få 

en pålitlig och stark stuntmotor.

Grupp 2 motorerna är är från början 

avsedda att användas till stunt och är 

därför anpassade till 4-2-4 gång. Då kan 

man tycka att allt är frid och fröjd. I helsike 

heller! Även här går åsikterna isär. De flesta 

motorerna är tillverkade i någon öststat, 

men säljs via handlare i väst. Eftersom det 

är fråga om ”ryssmotorer” verkar kvalitén 

ibland vara skiftande, även om man verkar 

ha kommit över de flesta problemen. 

Framförallt är det Stalker som figurerar 

med ojämn kvalitet. Om man läser artiklar 

i LINA genom åren ser man att vissa är 

helnöjda med sin motor från början medan 

andra får krångla en del innan probleme-

när lösta. Dock verkar de flesta bli nöjda till 

slut. Även Brodak-motorer med problem 

förekommer i vissa forum på webben.

Jaghar själv beställt en Brodak 40 och är 

mycket nyfiken på hur den kommer att 

fungera.

Grupp 3 är motorer med pipa och dessa är 

nog inte att betrakta som nybörjarmotorer. 

Dels är priset relativt högt och dels kräver 

motorerna noggrann inkörning på rätt sätt 

för att fungera bra. Däremot verkar de vara 

slitstarka och borde för en relativt erfaren 

modellflygare vara ett bra alternativ.

Ovanstående är några av de tankar och 

intryck som jag fått. Säkerligen har andra 

en annan åsikt och en diskussion i ämnet 

vore intressant. När vi ändå är igång är det 

en sak som jag reflekterat över: varför talar 

vi inom modellflyget alltid om motorernas 

storlek? Modeller rekommenderas till t.ex. 

35-46, 50-61 osv när det egentligen borde 

vara motorernas effekt vi diskuterar. En 

Super Tigre 51 har kanske inte samma 

effekt som en RoJett 51 med pipa?

En lågvarvig FOX vore inte jämförbar med 

en Aero Tiger 35, även om storleken är 

samma. Det viktigaste är ju om en motor 

orkar dra runt modellen i alla manövrer.

Som sagt, en diskussion i ämnet vore 

intressant, vi kan kanske ta upp frågan vid 

någon av sommarens tävlingar. Fast då 

kanske diskussionen blir så omfattande att 

vi glömmer att flyga!

Till dess, flyg mycket, och ofta.

π
Claes Samuelsson
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Bilder från SLIS Regelkurs 
& KMFK:s Vårtävling 2005

Så här kan man göra öglan till självstartplattan/kroken. Man kan också 
göra tvärtom och löda fast pianotråden som sporrhjulet sitter på om 
man är rädd att lödningen ska släppa.

Harry Kohlberg med sin fina Nakke.
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Bilder från SLIS Regelkurs 
& KMFK:s Vårtävling 2005

Clamer Meltzer kom en dag tidigare i år för att delta i regelkursen.Staffan hade åkt hela vägen från Skåne för att delta på regelkursen och 
karlskogas Vårtävling.

Kursens teoretiska del hölls inne i karlskoga MFK:s klubbmäss i anslut-
ning till fältet. Det blev som vanligt ett trevligt tillfälle att prata om 
manövrerna och hur dessa bör utföras, var de börjar och slutar o s v.

Norvald Osvold hade lite motorkrångel. Modellen var en Tempest II.

Fleming Göransson i Vårgårda hade tagit med den här snygga kärran. Harry Kolberg gör klart för start, Clamer assisterar.
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Resultat vårtävlingen 6 maj 2005
Plats: Karlskoga Modellflygfält, Åbytorp, Arrangör: Karlskoga MFK

F2B STUNT

Pl. Namn Klubb SWE/NOR 1:a 2:a  3:e  Totalt

1. Staffan Ekström Eslövs MFK 5639 1818,5 2012 1916 3928

2. Clamer Meltzer Trondheim MFK 13338 1901 1736,5 1885,5 3786,5

3. Lennart Nord MFK Red Baron 56192 1758,5 1798,5 1794 3592,5

4. Niklas Löfroth Karlskoga MFK 23803 1758 1763,5 1747,5 3521,5

5. Harry Kolberg Skedsmo MFK 1772 1813 1607 1609,5 3422,5

6. John Strandgård Uppsala MFK 57517 1425 1290,5 1560 2985

7. Norvald Olsvold Norge 77654 20 1227,5 375 1602,5

SEMISTUNT

Pl. Namn Klubb SWE 1:a 2:a 3:e Totalt

1. Johan Larsson Vänersborgs MK 45029 944 957 973 1930

2. Ingemar Larsson Vänersborgs MK 4352 938 970 815 1908

3. Andreas Göransson Vårgårda MFK 58895 937 913 0 1850

4. Rudolf Ross Karlskoga MFK 5289 841 891 878 1769

5. Claes Samuelsson S. Dalarnas MFK 7885 540 930 827 1757

6. Flemming Göransson Vårgårda MFK 6077 878 171 792 1670

7. Gustav Odh MFK Red Baron 59511 749 792 661 1541

8. Sebastian Johansson Vänersborgs MK 61311 710 757 688 1467

9. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 61801 673 199 197 872

10. Marie Ohlzon Karlskoga MFK 62874 209 194 222 431

11. Jonatan Peterson Vänersborgs MK 61324 163 157 171 334

12. Oskar Björkholtz Vänersborgs MK 65297 26 36 6 62

SEMISTUNT, JUNIOR

Pl. Namn Klubb SWE 1:a 2:a 3:e Totalt

1. Andreas Göransson Vårgårda MFK 58895 937 913 0 1850

2. Gustav Odh MFK Red Baron 59511 749 792 661 1541

3. Sebastian Johansson Vänersborgs MK 61311 710 757 688 1467

4. Björn Ohlzon Karlskoga MFK 61801 673 199 197 872

5. Marie Ohlzon Karlskoga MFK 62874 209 194 222 431

6. Jonatan Peterson Vänersborgs MK 61324  163 157 171 334

7. Oskar Björkholtz Vänersborgs MK 65297 26 36 6 62

Willy Blom och Stellan Norström var duktiga domare. Staffans Impact tjänstgjorde väl.

Några färre kom till start i årets upplaga av Vårtävlingen jämfört med 
förra året som blev 2004 års största tävling deltagarmässigt.

Rudolf Ross – stor eldsjäl i Karlskoga som deltar i alla tävlingar han 
kommer åt!


