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Säsong 2017 – första akten!
Det har varit en händelserik och späckad 

säsong. Den häftigaste upplevelsen var nog 

tävlingen i Bitterfeld där ett par av oss som 

var med var nya för känslan av att tävla 

utomlands!

I Bitterfeld var många duktiga medtävlande 

bl a Richard Kornmeier som har låtit sig 

intervjuas exklusivt för Linas läsare!

Michael Palm och undertecknad fick 

dessutom representera Sverige på en inter-

nationell domarkurs i Paris ledd av Serge 

Delabarde. Om detta och massor av annat 

kan ni läsa om i detta nummer. 

En glad nyhet är att både 3F Hobbyservice 

och MBS RC Models köpt en annons i detta 

nummer och hjälper på så sätt SLIS att 

hålla nere kostnaden för utgivningen av 

Lina. Stöd gärna dessa butiker om möjligt 

så hjälper vi varandra!

Trevlig läsning!

Niklas Löfroth
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Omslagsbild: Den f d världsmästaren Richard Kornmeier och Staffan Ekström diskuterar 

något i depån på tävlingen i Bitterfeld. Den glassätande lilla killen brevid är Christoph Holter-

manns son Diego som tävlade i motsvarigheten till vår semistunt.

Personligt rekord när det gäller antalet flugna 
program (107 st) och totalt 136 flygomgångar 
med min senaste TP blev säsongens facit.
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Deltävling 1, DreiländerPokal, 29-30 april 2017:

BITTERFELD, Tyskland

Nytt för i år var att  DreiländerPokal 

utökats till tre klasser: F2A, F2B 

och F2D. När Ingemar Larsson 

 i början av året berättade att även stunt 

skulle införlivas i  DreiländerPokal föddes 

genast en liten tanke att åka till världscup- 

tävlingen i Bitterfeld. Tävlingen skulle 

genomföras sista helgen i april och 

eftersom första maj inföll måndagen efter 

krävdes minimalt uttag av semesterdagar. 

När Michael Palm också visade intresse av 

att åka och erbjöd samåkning i hans stora bil 

så var saken klar!

När resan från Karlstad ner mot Bitterfeld 

började på torsdagseftermiddagen den 27:e 

april så hade ytterligare ett gäng svenskar 

anslutit sig för att deltaga. Thomas Johnsson 

 hade bilat ner till Staffan Ekström i södra 

Skåne några få mil norr om Trelleborg. 

Därifrån skulle de samåka i Staffans bil. 

Ingemar och Johan Larsson samåkte med 

Lennart Nord som anslutit i Vänersborg. De 

var framme i god tid i Trelleborg och hann 

med att få en kopp kaffe hemma hos Lars 

Roos innan det var dags att rulla ombord på 

färjan som skulle ta oss till Rostock.

Strax före midnatt åkte också Michael Palm 

och jag ombord. Efter att ha installerat oss 

i varsin hytt letade vi oss fram till restau-

rangen där vi hittade Staffan och Thomas. 

Snart satt vi alla samlade och hade en 

trevlig stund med en hel del skratt innan 

det var dags att få några timmars sömn.

Tidigt på morgonen åkte vi av färjan och 

var snart ute på autobahn. De 35 milen mot Strax före midnatt kunde vi åka ombord på 
färjan i Trelleborg.

Text:  Niklas Löfroth
Foto:  Dan Hune, Michael Palm  
 och Niklas Löfroth

4 1/2017



Bitterfeld genom Tyskland gick mycket 

smidigt och det kunde vi tacka Ingemar för 

som gjort resan många gånger tidigare.

Vi hittade rätt direkt och redan vid lunchtid 

kunde vi packa ur modellerna vid tävlings-

platsen. 

Eftermiddagen ägnades åt flygträning. 

Själv gjorde jag fyra starter. Våren hade 

kommit längre här nere och det var soligt 

och behagligt i luften. Det blåste tyvärr i 

princip inget alls så det var ganska knepigt 

att veta åt vilket håll man skulle lägga 

manövrerna. 

Anläggningen har många år på nacken 

och underhållet verkade ha stannat av. Den 

asfalterade flygcirkeln var nog inte sopad på 

länge vilket var synd. Cirkeln var omgiven 

av en lång mur och höga träd som gav 

upphov till oberäkneliga luftrörelser men 

det var bara att kämpa på.

När vi var var nöjda för dagen begav vi oss 

av mot vårt hotell – Country Park Hotel i 

Brehna som låg på bekvämt avstånd från 

Bitterfeld. Återigen var det reseledaren 

Ingemar som tipsat om denna minst sagt 

prisvärda pärla.

Senare på kvällen gick vi en kort promenad 

till en närbelägen restaurang där vi natur-

ligtvis provade deras goda vita sparris. En 

delikatess på våren som blir extra god med 

lite salt på kunde Ingemar konstatera!

På restaurangen överraskades vi av att 

hitta Hasse Fällgren med fru vid ett bord! 

De hade åkt ner med sin mobila 3F-butik 

inpackad i bilen och satt nu och njöt av 

de vita primörerna. Berömvärt initiativ av 

Hasse som fortsatte att komma med sin 

butik även till våra svenska tävlingar under 

årets säsong.

Lördagmorgonen började med en god 

frukost på hotellet innan vi packade in oss i 

bilarna och begav oss av till tävlingsplatsen.

I F2B var 17 deltagare anmälda varav fem 

svenskar! Dessutom var Dan Hune från 

Danmark på plats så vi var förmodligen det 

största antalet skandinaver som någonsin 

deltagit i en F2B tävling utanför våra grän-

ser! Förutom tyskar var det också piloter 

från Polen, Tjeckien och Österrike.

Lennart Nord fick den otacksamma uppgif-

ten att inleda tävlingen. Dagen till ära hade 

vinden tilltagit men riktningen var i alla 

fall bra. Jag startade som 8:e man och var 

Här är hela svenskgänget samlat i restaurangen på bilfärjan mot Rostock. Det var skönt att koppla 
av med en öl efter många timmar i bilen ner till Trelleborg.

Domare Rostislav Rozburil tittar med kritiska ögon på Staffans kärra. Han hade synpunkter på 
rodrens inbördes läge på flera modeller. Vi lyssnade artigt men behöll modellerna som de var.

Fredagseftermiddagen ägnades åt flygträning och acklimatisering. Det var total avsaknad av vind 
så det var lite knepigt att flyga. Vinden kom lagom till tävlingen skulle börja...
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Två mysande piloter! På fredagskvällen promenerade vi några hundra meter från hotellet och besökte 
en trevlig restaurang vid namn Bratphanne (Stekpannan). Naturligtvis var vi guidade av Ingemar 
och Johan som besökt stället åtskilliga gånger.

Mycket sympatiske Frank Wadle med sin välflygande Classic. Han var väldigt nöjd med sin modell 
och menade att det var det bästa han någonsin flugit med. I förgrunden står Deitmar Morbitzers 
Shark parkerad.

Deitmar Morbitzer var en duktig pilot som 
sedan var med och bildade det tyska landsla-
get på EM någon månad senare.

Lennart, Michael och Johan njuter i vårsolen.

Johan och Staffan i väntan på dom smarriga 
vita sparrisarna!
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så nervös att mina knän skakade. Motorn 

startade på första slaget och allt gick utan 

några större misstag – phu!

Staffan flög som 10:e, Thomas 11:e och 

Michael var 12:e man att flyga. Dan Hune 

var sist ut i startfältet som nr 17.

Efter första omgången låg de tyska flygarna 

Kornmeier, Holtermann och Wadle i topp. 

Staffan låg på en fin fjärdeplats tätt följd 

av den tjeckiska piloten Roman Rados. På 

något mirakulöst sätt lyckades jag placera 

mig på sjätte plats strax före Dan Hune. 

Lennart, Michael och Thomas var strax 

nedanför. Lite av en nordisk succéstart kän-

des det som. Tävlingen löpte på problem-

fritt för de flesta men några hade oturen att 

råka ut för markpåkänningar.

I första omgången kvaddade Michal 

Kaminski från Polen sin modell. I omgång 

två gjorde Roland Steif en för låg urtagning 

i wingovern men skadorna var som tur var 

inte värre än att den var lagad och flygbar 

på söndagen. En av de andra tyskarna – jag 

tror det var Wolfgang Gehrig – kvaddade 

sin kärra på träning på lördagkvällen. 

Som tur var hade de med sig reservmodel-

ler som räddade situationen. Vinden var 

som sagt inte att leka med.

Sent på lördagseftermiddagen återvände vi 

till vårt hotell och på kvällen åt vi en god 

och trevlig middag tillsammans i hotellres-

taurangen. Sedan var det bara att ladda upp 

inför morgondagen.

Söndagen bjöd på strålande sol och ökande 

vind. När så tredje omgången var avklarad 

kunde vi konstatera att det skett några 

omkastningar i resultatlistan. Frank Wadle 

lyckades gå om Christoph Holtermann 

och blev därmed tvåa. Roman Rados gick 

(tyvärr) förbi Staffan och snodde åt sig 

fjärdeplatsen. Staffan blev därmed femma 

och bäste svensk. Vi andra nordbor ham-

nade inte långt efter. En helt klart godkänd 

insats om jag får säga det själv!

För mig och Thomas var det första 

tävlingen utanför Sveriges gränser och det 

gav verkligen mersmak! Det var extra kul 

att träffa och att i alla fall delvis lära känna 

de andra tävlande. Precis som på svenska 

tävlingar var atmosfären och stämningen 

väldigt trevlig och avspänd. Det var lätt att 

komma till tals även med toppflygarna.

Ingen risk att man gick hungrig. För den som hade flugit färdigt fanns även starkare drycker att köpa!

Utanför combatcirkeln kunde man sitta på bänkar under tak och äta sin bratwurst. Här är hela gänget 
samlat så när som på Ingemar (och fotografen Niklas).

Lennart Nord startar upp sin RoJett 67:a. Thomas Johnsson håller i Impacten.

71/2017



Richard Kornmeier gillade Staffans tema med N.Y. Taxi!

Gunter Wagner flög med pipförsedd Cardinal.

Dags för varmkörning av motorn innan sista flygomgången. Enyan fung-
erade perfekt genom hela tävlingen och startade ideligen på första slaget.

Michael Palm gör sin klart bästa flygning i tredje omgången och fick massor 
av poäng.

Depån där vi nordbor ställde upp våra kärror.

Dan Hune flög med Retro Discovery p g a vinden. Wolfgang Gehrig hade en fin kärra med IC-motor.
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Självklart pratades det mycket om motorer 

och modeller.

Kornmeier och Roland Steif flög båda med 

var sitt exemplar av en egenutvecklad modell 

de kallar Star-Max. Båda använde sig av 

elmotorer från Plettenberg. Modellerna var 

mycket lätta och välbygda. Det var övervä-

gande förbränningsmotorer som användes av 

de tävlande men man kan dock konstatera att 

tre av de fem främsta (ettan, trean och fyran) 

använde elmotorer.

”Bara” tre piloter använde Yatsenko-modeller; 

Dan Hune och Deitmar Morbitzer (Shark) 

och Frank Wadle (Classic).

När vi flugit färdigt var det så dags för 

prisutdelning. Den blev lite förvirrande då 

Kornmeier var försvunnen när han ropades 

upp som vinnare. Wadle och Holtermann satt 

några minuter på prispallen tills Kornmeier 

kunde lokaliseras och prispallen kunde bli 

komplett. Därmed var F2B-tävlingen över för 

den här gången.

Efter att ha tagit adjö av våra medtävlande 

var det snart dags för hemfärd. Combat-

gänget åkte någon timma efter oss andra då 

Ingemar i sin roll som domare var tvungen 

att vara kvar tills F2D-tävlingen var över. 

Vi sammanstrålade i Rostock igen för att 

åter rulla ombord med våra bilar på färjan. 

Måndag morgon var vi återbördade på svensk 

mark. Staffan undrade om han fick bjuda oss 

på kaffe hemma i villan i Södra Ljungby och 

det nappade vi naturligtvis på! Väl där bjöd 

Staffan oss även på en rundtur i sina två (!) 

byggrum där vi kunde beundra hans samling 

av modeller, motorer, maskiner m m. 

När kaffet hos Staffan var urdrucket var det 

dags för Michael och mig att åka vidare norr 

över. Vid lunchtid några timmar senare mel-

lanlandade vi i Kungsbacka för lite ärenden. 

Vi stannade så klart till hos Alf Eskilsson 

och naturligtvis gjordes ett besök även i hans 

byggverkstad. Alf kunde bl a visa upp en 

imponerande samling orörda byggsatser i sin 

källare.

Sent på måndag eftermiddag var jag tillbaka i 

Karlstad igen och äventyret i Bitterfeld var till 

ända även för min del. 

Sammanfattningsvis var hela resan över 

förväntan med många roliga upplevelser och 

minnen för livet. Nu vill man ju åka även 

nästa år!                                                               π

Niklas Löfroth

Christoph Holtermann flög också med elmotor. Snygg finish på hans modell med fina ”ink lines”.

Den här vackra modellen var byggd av Roland Steif. Även denna modell hade elmotor. Tyvärr kom 
modellen lite för nära marken i en wingover i andra omgången men var dock åter flygbar på söndagen.
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Det var lite häftigt att prata med före detta världsmästaren Richard Kornmeier.

Niklas, Staffan, Frank Wadle, Christoph Holter-
mann och Gunter Wagner snackar stunt i depån.

Niklas och Dan agerar combatpublik.

Franz Ecker från Österrike var tävlingens äldste 
pilot.

Det här är Roman Rados fina kärra. Även Romans modell hade en elmotor i nosen.

Tyskarna hade överlag väldigt fina modeller och Gunter Wagners Cardinal var inget undantag.
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Resultat F2B Stunt Bitterfeld 29–30 april 2017. DREILÄNDER DELTÄVLING 1

Placering, Namn Nation Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Kornmeier, Richard GER 1125,45 1142,20 1156,72 2298,92

2. Wadle, Frank GER 1052,40 1092,07 1117,02 2209,09

3. Holtermann, Christoph GER 1053,57 1033,75 1100,70 2154,27

4. Rados, Roman CZE 978,60 1041,75 1055,75 2097,50

5. Ekström, Staffan SWE 1010,20 1029,72 1030,15 2059,87

6. Löfroth, Niklas SWE 958,07 916,87 986,02 1944,09

7. Morbitzer, Dietmer GER 904,52 962,47 980,10 1942,57

8. Kaminski, Michai POL 0,00 960,82 968,15 1928,97

9. Hune, Dan DEN 946,65 888,75 976,65 1923,30

10. Steif, Roland GER 943,65 0,00 975,15 1918,80

11. Palm, Michael SWE 884,35 392,67 990,45 1874,80

12. Nord, Lennart SWE 903,82 944,42 837,37 1848,24

13. Johnsson, Thomas SWE 880,60 881,72 914,10 1795,82

14. Wagner, Gunter GER 886,02 874,82 902,32 1788,34

15. Gehrig, Wolfgang GER 847,35 780,40 886,45 1733,80

16. Ecker, Franz AUT 626,72 774,72 652,05 1426,77

17. Leipe, Wolfgang GER 427,25 420,15 0,00 847,40

Här har vi det ”svenska laget” i F2B i Bitterfeld: Stående från vänster: Thomas Johnsson, Staffan Ekström och Lennart Nord. Främre raden från 
vänster: Michael Palm och Niklas Löfroth. Övriga två som var med på äventyret i Tyskland var Ingemar och Johan Larsson men de var upptagna vid 
combatcirkeln när bilden togs.

Tycker du att poängen är ovanligt låga? Tydligen divideras poängen med antalet domare nere på 
kontinenten. Kanske något vi också ska anamma?

Prispallen blev en heltysk historia; Från 
vänster Frank Wadle, Richard Kornmeier och 
Christoph Holtermann. 3F hade sin portabla 
butik mycket lägligt placerad som synes!
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Bitterfeld World Cup 2017

Tävlingarna i Bitterfeld börjar alltid med en invigning där borgmästaren, tävlingsledaren och FAI-juryns ordförande uttrycker sin lycka över att så 
många återigen kommit till Bitterfeld. Våra svenska stuntflygare visade ingen premiärnervositet utan stod avslappat med händerna i byxfickorna 
under dessa (numera) kortfattade tal. Annat skulle det väl varit om Holger bett dem säga några ord om första besöket i den fd östtyska kemi-metro-
polen. Kanske något jag ska föreslå Holger till nästa år?

Äntligen... Äntligen... Äntligen hade 
det smått sensationella hänt, dvs 
att få med svenska stuntflygare till 

en världscuptävling! Efter att svenska F2A-, 
F2C- och F2D-flygare under åratal varit 
ute i världen (Danmark oräknat) och tävlat 
inleddes nu en ny fas i svenskt linflyg. Hela 
5 st svenska F2B-flygare styrde kosan till 
Bitterfeld och som grädde på moset kom 
också Dan Hune från Danmark. De gick 
omkring med ett lyckligt leende i ansiktet 
hela helgen, så lyckligt att mina tyska vänner 
frågade mig vilka små vita piller jag gett 
dem...

Men upptäcker man hur trivsamt det kan 
vara att möta flygare från ett flertal länder 
och med dem utbyta erfarenheter (eller bara 
snacka skit) behövs inga lyckopiller. Mer om 
stunten har Ni ju redan hittat i en annan 
artikel och därför går vi över till de andra 
klasserna.

Nytt för i år var att både F2A, F2B och F2D 
skulle ingå i DreiländerPokal. Men ser man 
på antalet deltagare i F2A var detta inget 
kraftfullt argument för att delta. Han från 
Holland gjorde bara en godkänd flygning 
men denna tog honom till ohotad ledning. 
René Birnstein hade skaffat ny utrustning 
till i år och med 290 i andra omgången upp-
nådde han ett resultat jag tror att han aldrig 

varit i närheten av tidigare. Dansk-Niels 
nådde upp till den nivå han brukat ha de 
senaste åren och här innebar det tredjeplat-
sen efter Han och René.

F2D-tävlingen inleder tävlingssäsongen för 
de flesta (jo, det körs några tidiga tävlingar 
borta i Ryssland men ...) och viss ringrost 
kan nog upptäckas. Tre danskar och två 
svenskar hade sökt sig hit tillsammans med 
29 andra från totalt 14 länder. Inte illa!

Normalt brukar tävlingen dömas av Pavol 
Barbaric SVK och undertecknad men i år 
råkade den kollidera med CIAM:s plenar-
möte i Lausanne och eftersom Pavol är 
delegat för Slovakien var han tvungen att åka 
till Schweiz. Istället fick jag Piero Incani ITA 
vid min sida, dvs han placerades i mittcir-
keln som Circle Marshal. Senare under året 
skulle han göra debut som EM-domare och 
därför bedömdes Bitterfeld vara en bra test.

Första omgången började i moll för alla fem 
skandinaverna. Inte en vinst så långt ögat 
kunde nå. Henning torskade mot Xavi Riera 
FRA medan Ole föll hedersamt mot Audrius 
Rastenis LTU. André gick på pumpen mot 
Igor Manzula EST, Johan besegrades av 
Karlo van der Vlist NED medan Lennart 
hade Sergeiy Uskikh UKR som sin bane-
man.

Det gick nästan inte bättre i andra 
omgången. Henning förlorade mot Andre 
Horst GER, Ole mot Sergiy Uzkikh UKR, 
Lennart mot Mark Rudner USA och Johan 
mot Stas Chornyy UKR. Faktum är att Johan 
vann heatet mot Stas (efter femtielva försök) 
men i en midair blev bådas modeller bygg-
sats och då gick också Johans säkerhetsvajer 
av. Vilket konstaterades efter heatet och det 
innebar diskning. Surt!

André höll dock ställningarna och vann över 
Rudi Königshofer AUT (vilket skickade ut 
Rudi). Tredje omgången innebar en ny seger 
för André, nu mot Karlo van der Vlist NED. 
Respass kom i omgången därpå då Andrii 
Lutsyk UKR blev för svår.

I slutändan var det ett mycket välkänt namn 
som stod överst på pallen, den alltid duktige 
Audrius Rastenis LTU! Att han ofta vinner 
är inte det minsta förvånande. Bland de 
fyra juniorerna var det regerande världs-/
juniorvärlds-mästaren Illia Rediuk UKR 
som placerade sig bäst.

Det ska bli kul att se hur många svenskar 
det kan bli i Bitterfeld 2018, speciellt nu när 
vissa fått smak för världscuptävlande....och 
dessutom kanske kan locka med sig andra...

π

Ingemar Larsson
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Bitterfeld World Cup 2017

Omgång 1: Lennart Nord SWE - Sergiy Uskikh UKR

You’ll find him here, you’ll find him there, you’ll find him 
everywhere. Hasse Fällgren 3F dök upp och placerade sitt 
stånd så taktiskt att det kom med på alla foton som togs 

vid prisutdelningen. Kolla t v.

Återkommande varje år är flygning med Krauses pulsjet-modell.  
Vän av säkerhet tar då alltid skydd bakom något hus och bara lyssnar till ljudet.

Podiet i F2A: René Birnstein GER, Han 
Esselaar NED och Niels Lyhne-Hansen DEN.

F2A Speed
Placering, Namn  Nation 1 2 3
1 Esselaar, Han  NED 0 294,6 -
2 Birnstein, René  GER 280,5 290,6 -
3 Lyhne-Hansen, Niels DEN 284,8 255,3 258,8
4 Salm, Julius Jun  GER 245,5 Dq 0
5 Birnstein, Wolfgang  GER - -  234,2

F2D Combat
Placering, Namn  Nation
1 Rastenis, Audrius  LTU WWWWWLWWW
2 Lutsyk, Andrii  UKR WLWWWWWL(W)(W)
3 Culacichin, Stanislav ROM WWWWLWWL(L)
4 Chornyy, Stanislav UKR WWWWWWLL(L)
5 Uzkih, Sergey  UKR WWWWWLL
6 Rediuk, Illia JUN  UKR WLWWWL
6 Tšukov, Sergei  EST WWWWLL
8 Jalunins, Boris  LAT WLWWL
8 Kochunts, Vitaly  LAT WWLWL
8 Prokofjevs, Aleksandrs LAT WWWLL
11 Bertelsen, André  DEN LWWL
11 Jasmontas, Rolandas LTU WWLL
11 Manzula, Igor  EST WWLL
11 Pechenyuk, Maxim JUN UKR WWLL
11 Riera, Xavier  FRA WWLL
11 Unruh, Rafael  GER LWWL
11 Varfolomejev, Dmitri EST WWLL
18 Cassidy, Simon  GBR LWL
18 Cyzas, Vaclovas  LTU WLL
18 Horst, André  GER LWL
18 Rudner, Mark  USA LWL
18 van der Vlist, Karlo NED WLL
23 Bjerager, Ole  DEN LL
23 Chornyy, Dmytro JUN UKR LL(W)
23 de Ridder, Jacco  NED LL
23 Forbech, Henning  DEN LL
23 Giandrini, Antonio  ITA LL
23 Kocuncs, Eriks JUN LAT LL(L)
23 Königshofer, Rudolf AUT LL
23 Larsson, Johan  SWE LL
23 Nord, Lennart  SWE LL
23 Schwarz, Johann  GER LL
23 Wallner, Andreas  GER LL
23 Zilberman, Volodymyr GER LL

Omgång 1: Lennart Nord SWE - Sergiy Uskikh UKR

Omgång 1: Karlo van der Vlist NED - Johan Larsson SWE

Omgång 1: Audrius Rastenis LTU - Ole Bjerager DEN Omgång 1: André Bertelsen DEN - Igor Manzula EST
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Serge Delabarde tog tidigt i våras 
initiativ till att genomföra en 
internationell domarkurs. Här 
presenterar han bakgrunden till 
kursen och hans förhoppningar 
om vad den ska leda till:

– Jag har under de senaste årens VM och 

EM tillfrågats om att fungera som chefs-

domare i F2B av arrangörerna. Efter varje 

tävling bad FAI-juryn mig att kontrollera 

alla tävlingsprotokollen innan de presente-

Kurs för stuntdomare i

PARIS
13-14 maj 2017

rades. Detta fick mig att upptäcka avvikelser 

i poängsättningen och de var betydande. 

Under kvalflygningarna vid VM i Austra-

lien 2016 var detta problem så markant att 

det blev nödvändigt att vidta åtgärder. Den 

berörda domaren dömde för första gången 

på denna tävlingsnivå.

 

När jag några månader senare deltar som 

pilot vid en internationell tävling utom-

lands, märkte jag på nytt en stor skillnad i 

bedömningen mellan de tre domarna.  

såg de inte samma sak?

Jag fick nu idén att föreslå ett möte mellan 

internationella domare, men också att 

mötet skulle vara öppet för domare på 

alla nivåer för att försöka åstadkomma 

förbättringar. En inbjudan skickades till 

många europeiska länder och även vidare 

ut i världen. Det var överraskande att se det 

intresse som detta förslag väckte. Efterfrå-

gan på en domarkurs i F2B visade sig stor.

Det föreslogs att vi skulle träffas helgen 

den 13–14 maj på Jean Moy komplex i La 

Queue-en-Brie, le Club Modéliste de Cacha-

nacceptant (En stor klubbanläggning med 

asfaltscirkel i Paris sydöstra utkant. red 

anm). Närheten till Paris erbjöd deltagare 

utifrån en bra lättillgänglighet.

Föranmälningarna bestod av 20 deltagare 

från 7 länder och kursen skedde slutligen 

med 15 deltagare från Sverige, Belgien, 

Storbritannien, Schweiz och Frankrike.

Under två dagar gicks flygprogrammet 

igenom detalj för detalj från en tvåspråkig 

”powerpoint” (franska / engelska). Sedan 

praktiserades våra nya kunskaper då vi 

fick döma flygprogrammet utförda av två 

franska piloter valda för tillfället.  

Peter Germann som är med i CIAM:s 

regelkommision, förklarade väldigt tydligt, 

om diskussionen var på väg åt fel håll, 

hur Sporting Code och Judges Guide 

skall utläsas/tolkas. Start och slut på varje 

manöver, geometrin, hur domaren skall 

agera/uppföra sig, allting vändes, vreds och 

diskuterades. 

Sista rundan diskussioner visade deltagar-

nas samtycke/uppskattning för frågorna. 

Idag är idén spridd i flera länder och power 

point dokumentet likaså. Min önskan är att 

våra kollegor som ej var med tar till sig och 

utvecklar/sprider initiativet.

π

Serge Delabarde

Serge... och Michael
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Ingemar Larsson hade mottagit inbjudan 

till domarkursen från Serge Delabarde i 

början på året och bads att sprida detta 

bland domare och stuntflygare i norden. 

När jag fick höra talas om kursen kände 

jag omedelbart att den var en fantastisk 

möjlighet att knyta kontakter och öka 

kunskapen i hur man på bästa sätt dömer 

stuntprogrammet. Jag svarade Ingemar att 

jag ansåg att det absolut borde vara någon 

från Sverige som deltar på detta och ställer 

ingen annan upp så kan jag tänka mig att 

göra det själv – och så blev det! Men jag 

behövde inte åka ensam! Med på resan blev 

också Michael Palm och vi blev till slut de 

enda från norden som deltog.

Bara två veckor efter Bitterfeldäventyret var 

det så dags för oss att resa ner till Paris.

Vi flög med Ryanair från Skavsta och 

Landade på Beauvais –en liten spartansk 

flygplats nordväst om Paris. Det tog oss ca 

en timma att åka därifrån in till Paris med 

buss. Vi förflyttade oss vidare med tun-

nelbanan in mot stadens centralare delar 

och gjorde en snabb visit till Eifeltornet 

innan det var dags för lunch. Vi hade köpt 

en karta för att lättare kunna navigera oss 

fram till vårt hotell och klubbområdet där 

kursen skulle hållas.

Nu började det gå upp för oss vad stort 

Paris är. Platsen dit vi var på väg låg långt 

utanför tunnelbanenätet...

Vi reste större delen av eftermiddagen 

med tunnelbana, pendeltåg och till slut 

Svenskt deltagande i Paris
taxi innan vi äntligen var framme vid vårt 

hotell. Där träffade vi Serge Delabarde 

och några av de andra deltagarna. En av 

dom – Roger Ladds från England – visade 

sig vara en riktigt trevlig herre som blev 

lite av vår räddning under dagarna som 

skulle komma. På fredagkvällen gick vi ut 

och åt tillsammans och bekantade oss med 

varandra. Roger Ladds var också med och 

det var skönt då han var den enda som vi 

enkelt kunde prata engelska med.

Kursen hölls på franska

Det visade sig att Serges kunskaper i 

Engelska var ganska basala och att mer-

parten av vad som sades på kursen var på 

franska. Bara ibland sammanfattades något 

av Serge på ganska knaglig engelska. Den 

som räddade upp situationen hjälpligt var 

Peter Germann som kunde sticka mellan 

ibland med en förklaring på välformulerad 

engelska av vad som hade diskuterats under 

en lång stund.

Jag hade också turen att sitta brevid Roger 

Ladds (som inte heller förstod franska) och 

vi kunde diskutera då och då om vad som 

sades eller visades i presentationen.

Kursen var upplagd så att programmet 

studerades manöver för manöver. Manöv-

rarnas start och slut, hur de ska se ut 

från domarnas position o s v. Vi pratade 

också om när noll poäng ska sättas för en 

manöver. Ett av exemplen som togs upp var 

om skärningspunkten i timglaset sakna-

Peter Germann, Roger Ladds, Toni Borer och Serge Delabarde gav tyngd åt domarkursen.Selfie vid Eifeltornet hanns också med...

Kursledaren Serge Delabarde. Michael Palm, 
och schweizarna Toni Borer och Peter Germann 
till höger i bild.

Roger Ladds ritar och diskuterar en manöver 
med Serge och oss övriga.
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des, då ska enligt Serge noll poäng sättas. 

Vi diskuterade även vad som ska bedömas 

vara ett litet resp. stort fel med tillhörande 

poängavdrag. Serge poängterade också vik-

ten av att domarna inte pratar sinsemellan 

och jämför poängsättningen och på så sätt 

påverka varandra under tävlingens gång.

Roger Ladds och Serge hade den bestämda 

uppfattningen att domarna alltid ska stå 

och döma för att snabbt kunna förflytta sig 

om/när så krävs.

Den franska matkulturen

Då och då gjordes korta avbrott för en ben-

sträckare och då passade vi på att bekanta 

oss med varandra och pratade om våra egna 

erfarenheter och hur bl a domarsituationen 

ser ut i våra respektive länder. 

Luncherna och middagen på lördagskvällen 

intogs utomhus gemensamt vid ett lång-

bord. Serge hade ordnat med cateringmat 

som smakade alldeles förträffligt. Natur-

ligtvis på ett härligt franskt manér med 

förrätt, varmrätt, ost och kex samt efterrätt. 

Allt detta med tillhörande aperitif, viner, 

likörer o s v. Mycket trevligt!

Det var deltagare från flera europeiska 

länder. De flesta var naturligtvis från 

Framkrike men länder så som Belgien, 

Schweiz och Storbritannien var också 

representerade. Anmälda från Italien och 

Spanien fanns också men dök inte upp. De 

flesta gick hjälpligt att prata engelska med. 

Jag och Michael Palm umgicks mest med 

Roger Ladds och vi hade många roliga och 

intressanta diskussioner. Roger visade sig 

vara en domare med stor erfarenhet av 

att döma och har tjänstgjort på ett flertal 

Internationella tävlingar och mästerskap. 

Han berättade bl a att han var tillfrågad 

som chefsdomare på VM i Landres nästa 

sommar. Det var m a o deltagare med hög 

kunskapsnivå med på kursen!

Sammanfattning

Det blev en lärorik och kul helg tillsam-

mans med några av europas bästa stuntdo-

mare. Vad blev då lärdomarna? Hur ska en 

domare uppträda och agera för att göra ett 

så bra jobb som möjligt? 

Så här gemytligt hade vi det på lunchen!

Härlig fransk mat och dryck!

Kursen innehöll naturligtvis praktisk övning i att döma. Två franska stuntpiloter flög och vi dömde efter bästa förmåga. Klubbanläggningen hade en 
asfaltsbana som vi kunde promenera till från utbildningslokalen. Synliga på bilden är Serge Delabarde, Michael Palm, Peter Germann och Toni Borer.
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Här är saker som jag fortfarande minns 

några månader senare när detta skrivs:

– En duktig pilot kan göra en dålig manö-

ver och en medelmåttig pilot kan göra en 

ovanligt väl utformad manöver.

Låt dig alltså aldrig påverkas av vem piloten 

är som flyger. 

– Varje ny flygning ska bedömas ”från ett 

vitt papper”. Poängen ska inte sättas relativt 

till något annat än det man ser i förhållade 

till regelboken.

Det är alltså fel att tänka –”Piloten innan 

fick x poäng för denna manöver därför bör 

jag ge denna pilot y poäng.”

– För att kunna se manövrarna så bra som 

möjligt bör man stå och döma för att snabbt 

kunna förflytta sig till rätt position.

– Det är tröttsamt att vara fokuserad många 

timmar i sträck och man känner till att 

hjärnan succesivt tappar skärpa över tid.

Följden blir att domare inte kan uppfatta 

samma antal fel om de dömer många tim-

mar i sträck. 

För att i möjligaste mån undvika ”ballooning” 

i poängsättningen bör alltså domarna til-

låtas att ta korta raster med jämna mellan-

rum för att återhämta sig. 

Totalt sett var resan givande men självklart 

hade vi fått ut mer av kursen om vi varit 

bättre på franska. Trots allt fick vi med oss 

en hel del ny kunskap hem som man också 

kan ha nytta av som stuntpilot.                   π

Niklas Löfroth Michael Palm köar på flygplatsen utanför Paris.

Två franska stuntflygare ställde upp så att vi fick träna på att döma med våra nya kunskaper.

Roger Ladds var en av de mest erfarna domarna som deltog på kursen.
Bilden är från middagen på lördagskvällen.

På lördagskvällen åt vi en härligt fransk fyrarätters middag med tillhö-
rande goda viner m m. 
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Att limma ihop kroppen –
”The RICHARD OLIVER way”

Som rubriken antyder kan jag inte ta 

åt mig äran av att ha kommit på detta 

byggsätt själv. Tekniken som alltså 

Richard Oliver ligger bakom (mest känd för de 

fina RO-Jett motorerna) fann jag av en slump. 

Det var en sekvens mitt inne i en av Windy 

Urtnowskis många stuntvideos på Youtube. 

Minns tyvärr inte vilken. Om jag hittar avsnit-

tet igen så lovar jag att lägga ut länken på SLIS 

forum. Byggtipset var så pass intressant att jag 

ville prova det när det var dags för kroppen på 

mitt pågående byggprojekt. 

Det krävs inga avancerade grejer för att bygga 

på det här sättet; bara en bra penna, en lång 

linjal och en vinkelhake. Om du har ett 

skjutmått så underlättar det men det funkar 

utan också. Jag använde alphatic resin och 

30-min epoxy i nospartiet och CA-lim till den 

bakre delen av kroppen. Ett rakt och stabilt 

byggbord där hela kroppen får plats behövs 

också.

En centrumlinje på ett 3mm balsaflak är grun-
den till det här sättet att bygga kroppen.

”Motorcrutch” och spant centreras och limmas 
på balsaflakets centrumlinje.

Med hjälp av en pianotråd som böjs in mot 
bakänden fås en fin kurvform på kroppen.
Knep från Staffan Ekström.
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Då börjar vi!

Mina kroppsbyggen börjar med nospartiet 

där jag sätter samman motorbockarna med 

de två främre spanten. Borrar hålen för 

motorfästet, limmar tankgolvet och monterar 

aluminiumplattorna som motorn ska vila på.

När motorcrutchen” är klar görs en tunn linje 

längs mittpunkten på ”paketet”. 

Dags För Richards byggtips

När man kommit så här långt och det är dags 

att limma samman nospartiet med övriga 

tion med vinkelhaken genom att lägga den 

mot den slipade långsidan av balsaflaket.

Nu är det dags att tillverka alla spanten.

Kanske den viktigaste detaljen vid det här 

byggsättet är att man så noggrant men kan 

markerar centrum på spanten och ”motor-

crutchen”. Här kan man med fördel använda 

en penna som ger en tunn linje.

I mitt fall skulle kroppen ha samma bredd 

fram till de två första spanten bakom vingen 

så de var enklast att börja med. Spanten ställs 

på respektive position och hålls vinkelrätt 

mot balsaflaket med hjälp av vinkelhaken. 

Låt några droppar tunnflytande CA-lim 

suga in i anläggningsytan så fäster spantet 

på några sekunder. För att få en fin radie på 

avsmalningen mot bakänden lägger man 

en pianotråd längs motorbockspaketet och 

de nyss limmade spanten och böjer in den 

mot bakänden. Rita nu en konturlinje längs 

insidan av pianotråden (det här knepet har 

jag lärt mig av Staffan Ekström).

Det räcker med att göra detta på ena sidan. 

Nu kan du mäta avståndet från centrum-

linjen till den nu ritade kropsskonturen. 

Multiplicera sedan bara måttet med två för att 

få bredden på respektive spant.

Kroppsidorna limmades först med epoxi mot 

motorcrutchen. Den bakre delen limmades 

sedan mot spanten med tunt CA-lim.

När kroppsidorna är på plats och man 

har skurit bort överskjutande delarna av 

”centrum”-flaket kan men om man vill göra 

lätthål på lämpliga ställen. Om du har använt 

lätt balsa så är vikten av det som är kvar av 

flaket ca 10 gram. Netto handlar det kanske 

om 5 gram eftersom man vanligtvis limmar 

ett antal krysstag mellan spanten för att styva 

upp bakkroppen. Richard Oliver framhåller 

att styrkan och vridstyvheten med flaket på 

toppen av kroppsidorna överstiger nackdelen 

med de få grammen flaket medför.

Slutsats

Jag är glad att jag provade Richard Olivers 

byggtips. Det underlättar extra mycket om 

man behöver göra avsteg från originalrit-

ningen och ändra kroppens form eller bredd. 

Flaket med centrumlinjen underlättar också 

när det är dags att rikta in- och limma fast 

vingen i kroppen.

Summa sumarum ett smart, snabbt och 

enkelt sätt att sätta samman en rak och 

vridstyv kropp – rekommenderas! π

Niklas Löfroth

spant och kroppsidor är det dags att ta fram 

ett balsaflak. Richard använde 1/8-tum, jag 

valde ett 3-mm flak men så här i efterhand 

kan man ev ta ett ännu tunnare flak. 

Se till att den ena långsidan är helt rak genom 

att putsa flaket med ett långt slipblock.

Med pennan och linjalen gör du nu en mitt-

linje på flaket som är parallell med den nyss 

slipade långsidan. Denna linje kommer nu att 

fungera som centrumlinje på kroppen.

Mät nu ut var motorbockspaket och spant ska 

sitta och gör vinkelräta linjer för deras posi-

Jag valde att limma kroppsidorna i två steg. 
Först med epoxy mot den främre delen och 
sedan tunt CA-lim på den bakre.

Så här limmar jag samman motorbockar och 
spant på min Trivial Pursuit.

Nospartiet med motorbockarna limmades mot 
balsaflaket med alphatic resin.

Här är motorbockspaketet och spanten lim-
made mot balsaflaket. De är alla limmade 
mitt på centrumlinjen så noga som möjligt.

Motorbockarna försänks 5 mm bakom motorn 
för att få tanken på rätt höjd.

Tankgolv av 0,4 mm plywood.
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Deltävling 2, DreiländerPokal, 26-28 maj 2017:

VÅRTÄVLINGEN i Karlskoga

Emil Palm släpper iväg pappa Michaels Time Machine. 

Som vanligt arrangerades Vårtävlingen i 

samband med Kristi himmelsfärdhel-

gen som i år inträffade den 25-26 maj. 

Det var 21:a gången som tävlingen hölls och 

nytt för i år var att den ingick som deltävling 

två i  DreiländerPokal som för första gången 

inkluderade F2B-klassen.

De flesta av oss anlände under torsdagen för 

att värma upp med träning och se över att allt 

fungerar. Under flera år har Willy Blom hållit 

i en domar- och regelkurs under torsdags-

eftermiddagen vilket nästan blivit lite av en 

tradition – så även i år! Willy inledde med 

en teoretisk genomgång där programmets 

manövrer behandlades i turordning. Det 

är inte alldeles självklart var varje manöver 

startar och avslutas!

Sedan övergick vi till praktisk träning där 

flera av oss flög och blev bedömda av övriga 

deltagare. Det blev en välbehövlig träning för 

oss alla och inte minst för domarna som fick 

en bra genomkörare inför tävlingen.

Det är mycket passande att genomföra en 

regelgenomgång så här i början av säsongen 

och jag hoppas att Willy har möjlighet att ta 

sig an detta även nästa år!

Torsdagskvällen fortsatte med mer flygträ-

ning och avslutades med att Michael Palm 

åkte och hämtade fem stycken familjepizzor 

som vi gemensam hjälptes åt att smocka i oss 

ute i hangaren vid fältet samtidigt som vi såg 

solen sänka sig borta vid horisonten.

Efter en god natts sömn i en av 4-bäddstu-

gorna kunde man köpa sig frukost nere i 

Kabinen vilket var välkommet. Äntligen har 

Karlskoga MFK en kioskansvarig igen som 

ser till att det förutom frukost finns kaffe, 

korv, glass m m att handla under tävlingen.

Efter allt morgonbestyr plockades modellerna 

fram och de flesta hann nog göra åtminstone 

en flygrunda innan breafingen som var utsatt 

att starta kl 9:30. 

Nu hade alla tävlande anslutit men tyvärr 

inte Jerker Vinnå som i sista stund ställt 

in sitt deltagande p g a hälsoskäl. Det hade 

varit kul att se honom flyga med sin nya fina 

Yatsenko-kärra. Hoppas att Jerker snart är ok 

igen.

Breafingen avslutades med att vi gemensamt 

höll en tyst minut för att hedra Rudolf Ross 

minne.

Det var många anmälda till tävlingen även 

i år men med några sena avhopp blev vi till 

slut 9 piloter i F2B och 3 i Semistunt. Vädret 

var med oss både torsdag och fredag med 

skön värme och strålande sol. På torsdagen 

var dock vinden västlig vilket skapade den 

kända ”Karlskoga-turbulensen”. På fredagen 

hade vinden vridit till nordvästlig vilket gav 

betydligt trevligare tävlingsförhållanden men 

den klarblå himlen gav tyvärr solen fritt fram 

att störa då den låg i vindriktningen – alltid är 

det något!

Norvald Olsvold skulle ha tävlat med sin Yat-

senkokärra men ett problem med stötstången 

till höjdrodret – som turligt nog upptäcktes i 
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Deltävling 2, DreiländerPokal, 26-28 maj 2017:

VÅRTÄVLINGEN i Karlskoga

Den här utsikten hade vi från hangaren när vi käkde pizza tillsammans på torsdagskvällen - magiskt!

Staffan fick byta silikonslang till pipan då den gamla inte längre höll pipan på plats.

Norvald Olsvold flyger i den luriga vinden som ser ut att ha vridit 90 grader.

sista stund – gjorde att han fick plocka fram 

reservkärran.

Lennart Nord gjorde en ”Windy Urtnowski”-

reparation på kärran så den bör vara ok till 

nästa tävling i alla fall.

Per Vassbotn fick för något år sedan erbju-

dandet att köpa Clamer Meltzers Yatsenko 

Mace R-2 Shark vilket nog inte var något 

han tvekade på. Med den modellen går det 

att vinna VM och det märks för Per har höjt 

sin nivå med denna kärra. Med lägre höjd på 

manövrerna kommer även poängen att gå 

stadigt uppåt.

Michael Palm saknar sin välflygande ”Tjeck 

häck” som han kallade den. Med den kärran 

nådde Michael bl a tredjeplatsen på SM för 

några år sedan. I väntan på nästa ”stuntva-

pen” (ett ännu hemligt byggprojekt!) flyger 

han med en Time Machine. Det saknades lite 

kraft i motorn för att orka driva propellern 

ordentligt i stigningarna och efter tävlingen 

pratade Michael om att byta motor och istället 

sätta i en Stalker 61 longstroke.

Dan Hune flyger numera sin Shark åter med 

en RetroDiscovery – och om jag minns rätt – 

den nya 68-motorn. Den delbara kroppen gör 

det möjligt att ha två främre kroppshalvor för 

olika motorer vilket Dan har utnyttjat.

Han kan alltså växla mellan elmotor och 

förbränningsmotor beroende på förhållan-

den. Det har en tendens att blåsa på tävlingar 

och Dan upplever att förbränningsmotorn ger 

bättre drag än elmotorn - intressant!
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Här är Harry Kohlbergs fina modell. Tävlingens enda elmotorförsedda kärra.Staffan och Dan poserar.

Här har vi tävlingsfältet samlat för den obligatoriska gruppbilden, bara Dan Hune saknas.

Per Vassbotn här med sin fina Shark som han köpt av Clamer Meltzer. Per är en av få i Norge som också flyger combat.
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Harry Kolberg flög med tävlingens enda 

elkärra. Modellen var mycket lätt och som 

vanligt när det gäller Harrys modeller så var 

den otroligt fin och välbyggd. Harrys elmotor 

flög med konstant fart genom hela program-

met och det fungerade hur bra som helst.

Lennart Nord låg trea efter de två första 

omgångarna men gjorde ett oturligt misstag 

i wingovern i sista omgången vilket gjorde 

att han ramlade ner till en slutlig fjärdeplats. 

Lennart flög som vanligt hans fina och 

mycket lätta Impact som med en ROJett 67 är 

en mycket konkurrenskraftig kombination.

Jag själv upplevde lite småstrul med motor-

gången p g a en lös pipa som fick fixas mel-

lan första och andra omgång. I tredje fick jag 

till slut ordning på motorgången och fick till 

min bästa flygning. Jag trivs riktigt bra med 

min TP och det känns som den har blivit ett 

riktigt lyft för min flygning. Det visade sig 

ganska passande att det står Game Changer 

i nosen…

Ove Andersson ledde tävlingen efter första 

omgången men fick sedan se sig förbiflugen 

av Staffan. Ove berättade att bästa kärran var 

under reparation efter en ofrivillig mark-

påkänning tidigare i våras. Orsaken var en 

tillfällig förblindning efter att ha fått solen i 

ögonen under ett flygpass.

Nu flög han istället den delbara kärran som 

han byggde 1991. Enligt Ove är den lite tung 

men ST46:an gick mycket fint och tyst då 

hans vanliga tungdämpare byts ut mot en 

traditionell ljuddämpare.

Staffan Ekström – Under förra säsongen 

kämpade Staffan med den fantastiskt fina 

Polecaten men han verkade aldrig riktigt att 

bli vän med modellen. I Bitterfeld valde han 

att gå tillbaka till sin N.Y. Taxi och genast 

kom kvalitén på flygningarna tillbaka. Nu 

på Vårtävlingen valde Staffan att åter plocka 

fram Taxin i väntan på att det nya byggpro-

jektet ska bli klart. Även den här tävlingen 

visade det sig att han skulle komma att bli 

svårstoppad. Inte ens Ove kunde utmana den 

här gången utan segern kunde bärgas ganska 

komfortabelt. Grattis Staffan.

Semistunt

I semistunt deltog Ingvar L. Nilsson, Emil 

Palm båda tävlande för Kungsbacka MFK och 

Kent Hedberg, Karlskoga MFK. Tyvärr har 

vi tappat ungdomarna de senaste åren med 

Emil som enda undantaget. Var är alla?

Kent är en rutinerad pilot och kunde relativt 

ohotad försvara sitt vandringspris från förra 

året. Emil blev tvåa den här gången (och etta 

som junior!) men med lite mer träning och 

coachning från pappa Michael så är han snart 

en tuff utmaning för Kent!

Ingvar flög med sin snygga SIG Super 

Chipmunk. Tyvärr råkade han ut för linslack 

vid ett par tillfällen med markpåkänning som 

resultat. Sista gången gick det visst illa men 

som tur är har Ingvar en Strega under bygge 

så förhoppningsvis ser vi honom på Vårtäv-

lingen nästa säsong med en ny och minst lika 

fin kärra!

Som vanligt kan men inte genomföra en 

tävling utan ett gäng duktiga funktionärer.

Ett stort tack till Vilgot Löfroth, Stefan - och 

Niklas Karlsson som skötte förberedelser 

innan tävling, provdrog linor och ansvarade 

för poängsammanräkning m m. Sist men 

inte minst ett stort tack till domarna Willy 

Blom och Sven-Erik Gullbrand – bra jobbat 

som vanligt! 

Tack vare alla medhjälpare kunde vi alla njuta 

av en riktigt trevlig tävling!

Boka redan nu in 10-11 maj 2018 – för då kör 

vi igen!

π

Niklas Löfroth

Resultat F2B Stunt Vårtävlingen i Karlskoga 2017-05-26

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Staffan Ekström Trelleborg MFK 1839,0  2060,5  1966,5  4027,0

2. Ove Andersson  Västerås MFK  1850,5  1878,0  1883,5  3761,5

3. Niklas Löfroth  Karlskoga MFK  1775,0  1821,5  1935,0  3756,5

4. Lennart Nord  MFK Red Baron  1788,0  1833,5  1698,5  3621,5

5. Harry Kolberg  Skedsmo MFK  1670,0  1780,0  1838,0  3618,0

6. Dan Hune  Kjoven 1683,5  1748,5  1843,5  3592,0

7. Michael Palm  Kungsbacka MFK  1533,5  1626,0  1687,5  3313,5

8. Per Vassbotn  Agder MFK  1576,5  1557,0  1697,0  3273,5

9. Norvald Olsvold  Skedsmo MFK  1327,0  1428,5  1497,0  2925,5

Resultat Semistunt Vårtävlingen i Karlskoga 2017-05-26 

Placering, Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Kent Hedberg Karlskoga MFK 740 923,5 991,5 1915 

2. Emil Palm, Junior Kungsbacka MFK 658 599,5 681,5 1339,5

3. Ingvar L. Nilsson Kungsbacka MFK 207,5 365,5 0 573

Stefan Karlsson jobbade i sekretariatet med bl a poängsammanräkning och Sven-Erik Gullbrand 
dömde tävlingen tillsammans med Willy Blom.
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Karlskoga World Cup 2017
Then it was time for the World Cup in 
Karlskoga again after last years break 
due to the World Champs in Australia. 
And almost starting to be a tradition, the 
National Speed classes were run on Friday. 
As a little warming up before the weekend’s 
F2A and F2D.

Semispeed sadly saw only three partici-
pants coming to start. It still has the status 
of trial class and will remain as one without 
the number of pilots raising. A couple of 
years ago, the number of pilots was higher, 
but they disappeared when the pleasure 
of the new class shaded (or ..?). At the 
same time it is strange because the class is 
simple, both to build a model for as well as 
fly, especially as the handle does not need 
to be placed in the pylon while flying.

Well, two lost guys from Vänersborg tried 
to challenge Karlskoga’s oldest (and only) 
junior. But Jonatan did not give them any 
chance as the result he did wasn’t possible 
for the others to match. Possibly if they had 
turned to JK’s Hobby to buy a fast engine 
and possibly if JK’s Hobby have had such an 
engine to sell. But no ...

Minispeed also saw three pilots and the 
exotic feature here was Per Vassbotn 
from Norway. All having a 1 cc engine but 
competing against the record in different 
engine classes. Ingemar made a new swe-
dish contest record in class 3 (diesel engine 
with steel liner/piston). The other two kept 
a good (minus) distance to the winner but 
also between themselves. That both flow 
the same class (glow without pipe) didn’t 
impact the result nor their ability to peep 
each other. As in Semispeed it would be 
nice with more Swedish flyers. We also 
hope that our Danish friends will find the 
way to Karlskoga next year.

Norwegian Teamwork in Weatherman Vintage Speed. Per Vassbotn release Harry Kolberg’s model in 
what would become the winning flight of the W contest. And also a new Nordic Record in Class 3D 
(2,5 cc diesel).

Mr Karlsson Senior is the one and only Mechanic for Mr Karlsson Junior in Semi-speed. And as long 
as Junior keep on winning Senior may keep the job. Powered by a piped Ustkam 2.5 cc.

Harry’s Weatherman Model was extremely well built 
and nice to look at. It is covered by paper and powe-
red by an Oliver Tiger Mk III. 

Niels Lyhne-Hansen prepare his RAL4006-
painted W model for a flight. Tomas 
Jansson assist him.

Contest premiere for Niels and his W model. 
Just released by Tomas the model seems eager 
to reach the air...
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Weatherman Vintage Speed
Plac, Name, Club 1 2 3
1 Harry Kolberg 3D / 27,9 s 3D / 25,3 s 3D / 25,7 s
 Skedsmo MFK Norge  103,8 % / 114,5 km/h
2. Ingemar Larsson 4G / 21,3 s 4G / 22,5 s 4G / 22,8
 Vänersborgs MFK 95,8 % / 135,9 km/h
3. Per Vassbotn 2D / 28,3 s 2D / 28,3 s 2D / 29,6 s
 Agder MFK, Norge 93,2 % / 102,3 km/h
4. Tomas Jansson 2G / 30,2 s 2G / 29,2 s 2G / 0
 Vänersborgs MFK  90,1 % / 99,2 km/h
5. Niels Lyhne-Hansen 4G / 30,2 s 4G / 0 4G / 0
 Herning, Denmark 67,6 % / 95,9 km/h
6 Ingvar Nilsson  1 / 0 1 / 0 1 / 0
 Kungsbacka MFK

Motor Class Record Motor Class Record
1 Mills Diesel 82,7 km/h 3D 2,5 cc Diesel 110,4 km/h
2D 1,5 cc Diesel 109,8 km/h 4G 3,5 cc Glow 141,9 km/h
2G 1,5 cc Glow 110,1 km/h

Weatherman: Per, Harry and Ingemar.  
In the background Bengt-Olof, who awarded the prizes.

Karlskoga World Cup 2017

Minispeed
Place, Name Club Class 1 2 3 Best
       % km/h
1 Ingemar Larsson VMFK 3 136,5 134,9 136,6 101,8 136,6
2 Per Vassbotn Agder MFK 6 125,5  0 128,8 73,6 128,8
3 Tomas Jansson VMFK 6  0 102,2 99,8 58,4 102,2

Classes    Swedish contest records
3 Diesel engine, steel liner/piston, without pipe 134,2 km/h
6 Glow engine, without pipe   175 km/h

F2A: Niels, Per and Guffy. Same podium as 2015!

Minispeed: Tomas, Ingemar and Per.

Semispeed: Tomas, Jonatan and Ingemar.

F2D Pilots with Mechanics: Mark Rudner - Boriss Jalunins, 
Andriy Umryhin - Stanislav Chornyy, Ericks Kocuncs - Vitaly Kochunts

F2D Juniors: Dmytro Chornyy, Ericks Kocuncs and Ivan Chornyy.
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F2D Combat
Place, Name Nation 1  2  3  4  5  6  7  8
1 Stanislav Chornyy UKR 1 L 320 13 W 326 27 W 492 33 W 760 38 W 258 43 W 358 45 W 520
2 Ericks Kocuncs, J LAT 5 W 496 14 W 356 26 W 532 33 L 536 40 W 500 42 W 418 44 W 444 45 L 182
3 Boriss Jalunins LAT 2 W 680 19 W 442 28 W 482 35 W 394 41 L 280 43 L 324 (W) 622 (W) 580
4 Ivan Chornyy, J UKR 4 W 462 15 W - 32 W 444 37 L 480 41 W 422 42 L 376 (L) 446
 Andriy Umryhin UKR 6 W 484 17 W 445 24 W 538 35 L 332 39 W 522 44 L 148 (L) 222
6 André Bertelsen DEN 11 W 372 12 W 152 28 L 362 34 W 432 40 L 400
 Lennart Nord SWE 12 L 46 23 W 570 25 W 430 36 W 368 39 L 474
 Sergei Tsukov EST 7 W 580 18 L Dq 30 W 596 37 W 618 38 L 230
9 Dmytro Chornyy, J UKR 8 L 342 20 W 580 31 W 516 36 L 320
 Raul Mateo ESP 9 W 610 16 W 306 26 L 470 32 L 296
 Oleg Ishchenko UKR 10 W 450 22 L 378 29 W 470 34 L 332
12 Jose Luis Lopez ESP 11 L 272 21 W 242 31 L 338
 Igor Manzula EST 3 W 546 20 L 498 25 L 254
 Francisco Mons ESP 1 W 408 14 L 312 30 L 548
 Mark Rudner USA 8 W 454 13 L 304 24 L 346
 Dmitri Varfolomejev EST 4 L 438 22 W 540 27 L 454
 Per Vassbotn NOR 2 L 522 18 W - 29 L 240
18 Henning Forbech DEN 5 L 92 21 L 162
 Jonatan Karlsson, J SWE 9 L 484 15 L Dq
 Vitaly Kochunts LAT 10 L 416 16 L 192
 Johan Larsson SWE 7 L 176 17 L 390
 Jose Lopez ESP 3 L 394 19 L 342
 Manuel Mateo ESP 6 L 206 23 L 480
 
 Junior Results:
1 Ericks Kocuncs LAT W W W L W W W L
2 Ivan Chornyy UKR W W W L W L
3 Dmytro Chornyy UKR L W W L
4 Jonatan Karlsson SWE L L

Semispeed /Results in km/h)
Place, Name  Club 1 2 3
1 Jonatan Karlsson, Jun Karlskoga MFK 158,6 160,0 159,2
2 Ingemar Larsson  Vänersborgs MFK 122,9 122,3 125,1
3 Tomas Jansson  Vänersborgs MFK 117,9 114,2 117,6

F2A Speed World Cup (Results in km/h)
Place, Name Nation 1 2 3 4
1 Per Stjärnesund SWE 290,0 290,1 284,3 285,9
2 Niels Lyhne-Hansen DEN 285,8 281,3 271,1 278,4
3 Jan Gustafsson SWE 0 0 268,4 0
4 Ola Murelius SWE 0 0 0 127,7
5 B-O Samuelsson SWE 0 0 0 0

F2A Speed wasn’t better looking at the number of pilots.Just 5 flyers 
and only two making times that can be said to be ok..... What can be 
done to make the contest more interesting to other speed pilots? A 
free tourist day with bus trips showing all attractions in Karlskoga? 
A tarmac circle to be used only by F2A for two long and relaxing 
days isn’t appearantly enough. But can it be better?

Weatherman Vintage Speed seems to be the most attractive Speed 
class at the moment. Six pilots from three countries fighted for the 
victory with four of them reaching a speed over 90% of the record. 
If you remember the article in Lina 2016-2 from the Oldtimer 
Meeting in Kungsbacka you also remember that Harry Kolberg of 
Norway made a debute with his Mills powered model and won that 
contest. Well, he did it again! This time he came with a new model 
powered by an Oliver Tiger Mk III. And won setting a new record 
in class 3D. What will he surprise us with next year? A Pulse Jet 
powered Weatherman?

Behind Harry both Tomas, Per and Ingemar had a chance for the 
podium with the two last flying all three rounds leaving Tomas at 
4th place. Niels Lyhne-Hansen of Denmark flew his first W contest 
and found that he had some issues to improve before next contest. 

In R1 Per Vassbotn NOR (right) did a good match against Boriss Jalunins 
LAT ”only” loosing with 1-2 in cuts and 30 seconds less air time. R2 gave 
him a victory against Sergey Tsukov EST (left) as Sergey got Dq’d. But after 
R3 Per had to pack when Oleg Ishchenko UKR won due to more air time.

Lennart Nord SWE (left) lost to Andriy Umryhin UKR (right) in R5. The 
advantage he had in air time wasn’t enough as Andriy had 2-1 in cuts. 
As he also lost to André Bertelsen DEN in R1 in the shortest heat of the 
year (26 seconds and 0-1 to André) he was out. But he won over Manuel 
Mateo ESP in R2, 3-0 in cuts but less air time and over Igor Manzula EST 
in R3, 0-1 in cuts but 2 minutes more air time. And a win over Dmytro 
Chornyy Jun UKR in R4.. 2-1 and almost the same air time.

Swedish junior Jonatan Karlsson (left) had the fame 
of loosing in both R1 and R2. Here in R1 he flew Raul 
Mateo ESP (right) and they both had 2 cuts. But less 
air time for Jonatan. In R2 he was Dq’d after only 59 
seconds when he flew Ivan Chornyy Jun UKR.

Karlskoga World Cup 2017
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F2D Combat was the class with 23 pilots from 8 countries. This is 
optimal for a winner that wants to have the maximum WC points 
without having to fly more than 6 or 7 rounds.

Each round had some nice flights in addition to the ones with 
Nordic pilots (where you have info together with the photos). R1 saw 
Francisco Mons ESP beat Stanislav Chornyy UKR after 1-1 in cuts 
but 44 seconds more time in the air for Francisco. Ivan Chornyy 
Jun UKR did a real performance and won his fight with Boriss 
Jalunins LAT. 2-2 in cuts but more air time for Ivan.

Juniors are not easy to meet, something Francisco learned in R2 
when Ericks Kocuncs Jun LAT won. Boriss J choosed to forget his 
R1 loss quick and gained confidence in R2 by beating Jose Luis 
Lopez ESP with 2-1. Francisco became a tourist after R3 when 
Sergey Tsukov EST won with 2-1. Also Jose Luis Lopez had to pack 
when Stanislav Chornyy made 2 cuts against his only one.

Next Spanish pilot to pack was Raul Mateo who lost in R4 to Ivan 
Chornyy Jun UKR. Lookout for all these juniors.... Ericks Kocuncs 
Jun LAT had his first loss in R4 after 1-3 against Stanislav Chornyy 
UKR. Also the other remaining junior, Ivan Chornyy UKR, lost in 
R4. Although he had 3-2 in cuts on Sergey Tsukov EST his air time 
was too little to win.

In R5 Ivan came back to senses and won over Boriss with 2-1 in 
cuts. The final between Stanislav and Ericks gave 1-0 and more air 
time to the Ukranian. Then we had to separate Boriss Jalunins LAT, 
Andriy Umryhin UKR and Ivan Chornyy Jun UKR to decide who 
was going to be 3rd. A fight that Boriss in the end won. As a sum-
mary top five was a fight between Ukraine and Latvia.

We had a very nice weather all weekend and this together with the 
nice competition atmosphere gives us hope about an increased 
number of participants 2018.

π

Ingemar Larsson

Johan Larsson SWE (left) was also among those who lost their first two 
flights. Here in R1 Sergey Tsukov EST proved to be a nut too hard to crack. 
Well, 1-1 in cuts and full time for Sergey but only 38 for Johan as his 
shut-offs didn’t work properly. In R2 it was close to a win against Andriy 
Umryhin UKR. 1-1 in cuts but 18 seconds more air time for Andriy.

Henning Forbech DEN (right) did his best in R1 but Ericks Kocuncs Jun 
LAT (left) had an easy win with 1-0 and almost 3 minutes more air 
time. Henning didn’t have more luck in R2 where he lost to Jose Luis 
Lopez ESP. More air time for Henning but 0-1 in cuts and his weekend 
was ruined...

André Bertelsen DEN (left) survived all the way to R5. In R1 he defeated 
Jose Luis Lopez ESP (right). Equal time but 2-1 for André. R2 was a vic-
tory over Lennart Nord SWE (see previous page). In R3 he had his first 
loss when Boriss Jalunins LAT won with 1-0 in cuts and equal time. He 
came back in R4 and kicked out Oleg Ishchenko UKR with more air time. 
1-1 in cuts. His fate he met in R5 when Latvian junior Ericks Kocuncs 
became to difficult to beat. Same air time but 2-1 for Ericks.

The Junior Final came by itself in R6 when Ericks Kocuncs LAT (left) and 
Ivan Chornyy UKR (right) were drawn against each other. 30 secondes less 
air time for Ericks but with 2-1 in cuts he won the fight becoming the best 
Junior and also moved on to a podium place in the overall contest. He 
should be proud over his performance and his first World Cup podium place.

Karlskoga World Cup 2017
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It was October 23rd 1934 when Francesco Agello 

flew a number of low altitude high speed passes 

over Lake Garda in northern Italy. Powered by a 

pair of in-line coupled V-12 cylinder superchar-

ged motors, the mighty counter rotating fixed 

pitch aluminium propellers accelerated the 

magnificient machine to a record speed of 709 

km or 440 miles per hour. Once set, this record 

for piston engine propeller floatplanes has never 

been broken since. Originally built by Macchi-

Castoldi in Italy, MC-72 serial 181, has been 

beautifully restored and is on permanent display 

at the Italian Airforce Museum in Bracciano near 

Rome. http://www.aeronautica.difesa.it/SitoAM

Here, in an attempt to remind the c/l community 

that there was a time when the spirit of aviation 

was different from what it is today as well as for 

the memory of Francesco Agello and his team, is 

an F2B stunter being inspired by his incredible 

flying machine.

Span 157 cm / 62 in  Area 45.1 qdm / 700 insq  

1868 Grams / 66 oz  RO-Jett .76 on pipe

The airplane was flown in the 2006 W/C in 

Sebnitz and is meanwhile on display at the swiss 

transport museum in Lucerne, SUI.

Kind regards,

Peter Germann

Macchi 
Castoldi Mc 72
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Det här året har hittills varit mycket 

komplicerat med avseende på mina 

tävlingsförberedelser.

Mycket har kommit emellan på det privata 

planet och det har inte blivit så mycket tid 

för stuntkärrorna. Då får man ta till en 

alternativ plan! Jag skickade helt enkelt min 

nyrenoverade ”Peregrine” till Bill Werwage 

(Det är väl Bill:s konstruktion/red anm) 

ganska tidigt så att han kunde provflyga och 

trimma. Då skulle jag kunna ha tillbaka den 

i maj månad och ha två månader på mig att 

träningsflyga innan Nationals.

Men, Bill fick aldrig kärran i luften på grund 

av översvämningsproblem och annat.

Jag fick tillbaka planet men efter 20 flyg-

ningar stod det klart att något inte stämde.

Planet drog väldigt hårt i upplinan, mycket 

hårt faktiskt. Planet ville heller inte göra 

invändiga manövrer lika bra som utvändiga. 

Jag försökte med allt möjligt- mera upproder 

genom att förskjuta linorna kraftigt på hand-

taget, se bild. Mycket bättre blev det inte.

Veckan före NATs åkte jag med planet 

till Bill och vi jobbade och slet men trots 

timmarna vi lade ner kunde vi inte lösa 

problemet. Efter 200 (!/red anm) flygningar 

fick jag ge upp och inse att NATs fick flygas 

så gott det gick med ett halvdåligt plan.

Mitt handtag blev så klart föremål för kom-

mentarer, jaja, mest skrattsalvor föstås! Dave 

Fitzgerald som jag delade rum med skickade 

säkert 10 mail till sina kompisar på väst-

kusten så de också fick ett gott skratt! Lite 

pinsamt men ganska kul ändå!

Måndag kväll i NATs veckan- flygträning 

och nästan kvadd pga att jag blev så öm i 

handleden pga den överdrivna spänningen i 

upplinan.

Vi fick lösa problemet på en höft genom att 

palla under stabbens bakkant med 1,5 mm.

Ut och testa när morgonen grydde. Vilken 

skillnad! Nu flög ju kärran så mycket bättre!

Det var faktiskt som ett helt nytt plan! 

Problemet som uppstod nu var ju att vänja 

sig av med alla kompenseringar man gör för 

att det är fel på planet!

Så nu gjorde jag en rad korta flygningar och 

lyckades ställa in handtaget perfekt utan 

några förskjutningar överhuvudtaget. 

Nu var linspänningen jämn och fin i alla 

lägen och planet lätt att flyga. Efter 20 trä-

ningsstarter och med hjälp av kompisarna 

lyckades jag hamna endast 5 poäng efter 

Dave F. i kvalomgång 1! Hjälpen slutade 

inte där, Paul W. kom över några gånger 

och tipsade om mera trim, så planet blev 

bara bättre och bättre. Till slut lyckades jag 

kvala in bland de 5 bästa, och därmed i final, 

mycket över förväntan!

Så nu vill jag tacka mina vänner Paul W, Bob 

McDonald, Chris Cox och Dave Fitzgerald 

för all hjälp i år, jag har lärt mig massor och 

haft roligt under tiden.

Det viktigaste budskapet i denna berättelse 

är att aldrig ge upp, försök lösa problemen 

och framför allt, be om hjälp!

Ett plan i trim är lätt och roligt att flyga!

π

Text av Chris Rud

Översättning av Lars Roos

Chris Ruds nya kärra Peregrine XL 
(pilgrimsfalk)vållade stora men 
intressanta bekymmer till en början.

EXTREMT 
TRIM- 
PROBLEM

Vid det här laget ansåg Dave F. att något 

måste göras. Vi skaffade fram en gradskiva 

och försökte ställa diagnos. Vi plockade 

isär och synade ”allt”, men inget verkade 

fel. Mätte och kollade vinklar. Fortfarande 

inget napp. Då dök Paul Walker upp och 

studerade kärran i en halvtimme minst men 

fortfarande inget resultat.

Det verkade nu som om hoppet var ute.

Då synade han stabben extra noga igen och 

då upptäcker vi alla felet! Stabben har tydlig 

positiv anfallsvinkel! Nu ville Paul ha tag i 

ritningen men den hade jag i laptopen och 

den fanns inte till hands.

och hur det löstes

Chris Rud 
berättar om ett
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”Front row”-modeller på US Nats 2017

Bobs Apogee VII är utrustat med PA75 Merlin med kolfiberpipa.Bob McDonald fög med den sjunde generationen av hans Apogee.

Chris Cox, Kanada, Defiant med elmotor.

Pris för snyggaste kärran fick Derek Barry för hans Cutlass XL.

Mike Palko, Mustang med elmotor.
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SV-22 byggd av Kenny Stevens.

Sonic Boom byggd och flugen av japanen Masaru Hiki.

Paul Walkers Thunderbolt som INTE är Bill Werwages konstruktion.

Chris Rud hade trimproblem med sin Peregrine som till slut löstes.

PAMPA VP Matt Neumann, Enterprise.

Bob Storicks kärra Junar XL.

Texan av John Hill.

Det verkar som Kaz Minato har ersatt PA75:an med en K77 i sin Hellcat.

311/2017



Började ju berätta här i Lina för något 

år sedan om 2017 års ”killer” som 

skulle ta död på all konkurrens!  

Nu blev det ju inte så kan man säga. Det 

kan väl vara dags för en liten uppföljning av 

projektet. (Och fylla ut någon sida !)

Nåväl, kärran stod klar på för mig rekord-

tid, 3-4 månader, somliga (I. Larsson) und-

rade vilken sorts receptbelagda piller jag 

gick på... Förklaringen är enkel, när man 

har semester 52 veckor om året så måste 

man ju ha något att hitta på och jobbar 

man ett par timmar om dagen på kärran 

så tar det inte så lång tid. En stuntkärra är 

ju ganska enkel egentligen, särskilt om det 

är ett friggobygge, samt att man tar det lite 

kallt med finishen.

Intrycken från första flygningen var att allt 

kändes väldigt ovant. Mycket lätt modell, 

allt inline och otrimmat osv.

Dock stod det klart efter några flygningar 

att det fanns ett stort problem, nämligen 

vibrationer och inte lite heller! Motorn var 

svårinställd, linorna ett enda virrvarr och 

uttrycket ”vita fingrar” kom på tal!

Det blev många försök att lösa problemet, 

bland annat med annan motor (Stalker 

66 LS i stället för 61 LT EX, samma mått). 

Tänkte att en senare motorgeneration 

skulle vara bättre balanserad. 66 LS är en 

mycket fin motor men min modell var för 

dålig. Råkade också ut för en lättare kvadd, 

höjdstången vibrerade loss från flapshor-

net. Jaha, där rök propeller, landställ och 

sporrställ all världens väg. Som tur var gan-

ska lätt att fixa. Tur att man flög planflykt 

när det hände! Men problemet kvarstod. Jag 

kan säga att Internet blev flitigt utnyttjat till 

något vettigt för en gångs skull!

Jag hade ju försökt efterlikna UA* killarnas 

byggsätt så mycket som möjligt och deras 

kärror går ju perfekt med liggande motor 

och allt så vad kunde vara fel?

För att göra en lång historia kort; jag hade 

tagit i för mycket och byggt motorfästet 

alltför stabilt! Bara att sätta kniven i den 

nybyggda kärran, inte så kul. Nja, detta var 

efter kvadden, det fanns redan fula märken 

så det gjorde inte så mycket. Bort med allt 

material som anslöt motorbockarna till 

kroppssidorna, samt såga av bockarna så att

de inte längre var anslutna till nosringen. 

Nu satt bockarna endast fast i de två främre 

spanten.

Nu började det hela bli mera likt ukraina-

kärrornas spindelvävskonstruktion!

Limma ihop skräpet och ut och testa. Hade 

väl inga större förhoppningar, men vilken 

överraskning! Nu gick motorn (61:an) hur 

fint som helst och inget vibb alls kändes i 

handtaget! Vilken lättnad...

Men nu var ju tävlingssäsongen slut tyvärr. 

Fast då blev det ju tid till en del trim och 

inställning och nu flyger planet väldigt bra.

Vad har man då lärt sig av bygget?

1. – Det var inte så svårt att med konven-

tionellt byggsätt hålla målvikten på 1600g. 

Jag har gjort många flygningar och det har 

visat sig att man kan bygga ganska klent 

och ändå få en hållbar modell. Väg alla 

delar efter hand, bakom TP ska allt vara 

Classic 2017
Vad hände egentligen?

av Lars Roos

Rollout Classic 2017 – 1560gram!
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så lätt som möjligt, och vräk inte på med 

limmet är mitt tips. Att klä bärytorna med 

Solarfilm hjälper också till att hålla ner 

vikten (50g/m2). Dessutom kan man klä 

hemma i lägenheten. Att klä kropp och 

annat dubbelkrökt med film rekommende-

ras inte, sånt bör helst målas.

2. – Motorn ska ha så lite kontakt som 

möjligt med omgivningen. Åtminstone 

med horisontell motor av den här storleken. 

Man tror inte att grejorna ska hålla ihop 

men det gör de.

3. – Inlinekonfigurationen fungerar fint, 

planet flyger helt lika på ”båda hållen”. En 

nackdel kan vara att stället blir ganska högt, 

speciellt om man ska ha frigång för en 

saftig 14 tums prop. Inget större problem 

förstås.

4. – Underbart att flyga en så lätt modell!  

Och så billigt sen, 90 cc/flygning med 61:an.

Nu är ju Classic 17 inte så proper längre 

efter allt karvande, jag var inte så noga, byg-

get var ju egentligen ett experiment, men 

eftersom allt löste sig till slut har man ju 

nu en anledning att börja på en förbättrad 

variant- Classic 18! Det blir ingen större 

skillnad mot C 17 förutom motorfästet. 

Dock blir det c:a 2 graders utåtriktning på 

motorn,( C 17 hade noll, Yatsenko’s original 

har 3 grader,) större andel skalkonstruk-

tion, snyggare landställ och eventuellt 

kindkåpor som ser jäkligt fränt ut. Motorn 

blir en Stalker, 61 LS, 66 LS eller 76:an, har 

inte bestämt mig riktigt än. Stela utledare 

eller vajer? Vet inte än. Vikten ska bli max 

1700g, det är ett måste!

Har kommit en bit på väg nu, de flesta 

delarna är klara utom vingen, den kan man 

spara till sist för den är lättast att smälla 

ihop.

Härintill ska det finnas lite bilder om 

redaktörn lyckats att få till det!

Vill också uppmana er alla att skriva om era 

byggen (för ni bygger väl?) och (stunt)brava-

der antingen här eller på SLIS-forumet! Där 

kommer åtminstone jag att slänga in lite 

bilder efter hand.

 π

Ha de

/Lars Roos

Operation! All balsa mellan stavar och kropps-
sidor togs bort.(Utan bedövning) 

Så lätt som möjligt i bakänden!

Färdiga delar till Classic 2018.

Motorfästet, stavarna ska smalna av bakåt, 
dämpar ut vibrationer.

Färdiga horn, tänkte använda kullinkar(M3) 
denna gång.

En fixtur är ovärderlig när man löder horn!

Form till över- och underdel på kroppen. 
Närmare beskrivning av metoden finns i LINA 
1-00! Se SLIS websida.
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Deltävling 3, DreiländerPokal, 3-4 juni 2017:

Pingsttävlingen i HERNING, Danmark

Årets Pingsttävling var flyttad från 

Aalborg till Herning pga att Avia-

tors asfaltcirkel har blivit av med 

sitt stängsel för att lata drönarflygare skall 

kunna sitta på verandan till klubbhuset 

och flyga sina köpealster. Jag vet inte när 

de började med tävlingarna i Aalborg som 

de kallade Limfjordsttävlingen, men det är 

många decennier sedan. Själv var jag med 

där på 70-talet första gången.

Herning är dock en fullgod ersättnings-

plats. Det visade sig redan förra året när 

Nordiska mästerskapen hölls här.

Detta är också den tredje deltävlingen i  

DreiländerPokal där i år även F2B ingår, 

innan har det ju bara varit F2A och F2D 

som ingått. Semistunt, Good Year, Mini-

speed och Weatherman flygs också på 

tävlingen men ingår inte i  DreiländerPokal. 

Mer om det i en annan artikel.

I år flögs stunten på Radioflygklubbens 

fält 400-500 meter från linflygfältet. Det 

var också ett mycket fint gräsfält. Cyklar 

fanns till utlåning för de som flög flera 

klasser och behövde flytta sig mellan fälten. 

Detta är ju Danmark så det var ju väldigt 

lättcyklat.

I F2B var vi tio startande och endast en 

startande i Semistunt. Vi saknade dock 

en del ansikten, hoppas de kommer 

med nästa år. Stunttävlingen var en rätt 

odramatisk tillställning med Staffan i topp 

med god marginal. Det ovanliga var att de 

tre topppiloterna flög sin bästa flygning i 

första omgången och deras placeringar var 

ohotade i kommande omgångar. Många av 

de under dessa tre förbättrade sina resultat 
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Resultat F2B Stunt Pinsestævnet Herning, Danmark 3-4 juni 2017

Placering, Namn Land Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa 

1. Staffan Ekström SWE 2080,5 1989,5 2022,0 4102,5

2. Kaj Karma FIN 1971,5 1956,5 1939,0 3928,0

3. Lennart Nord SWE 1958,0 1745,5 1814,0 3772,0

4. Dan Hune DEN 1816,0 1778,5 1911,5 3727,5

5. Michael Palm SWE 1598,0 1721,0 1852,0 3573,0

6. Calle Fanøe DEN 1450,0 1354,0 1585,5 3035,5

7. Leif O. Mortensen DEN 1634,5 1003,5 1390,0 3024,5

8. Niels-Erik Hansen DEN 1447,0 1492,5 1518,0 3010,5

9. Per Vassbotn NOR 1823,0 299,0 0 2122,0

10. Hans Rabenhøj DEN  237,5 130,0  0 368,5

F2B Beginner

1. Emil Palm SWE  653,5 687,5 674,0 1361,5

2017-10-29 15)22Herning 2017

Sida 1 av 1http://slis.org/Lightroom/2017_Herning/index.html#/view/ID297229

Herning 2017 12 of 12

2017-10-29 15)23Herning 2017

Sida 1 av 1http://slis.org/Lightroom/2017_Herning/index.html#/view/ID297175

Herning 2017 9 of 12

efter varje omgång men det räckte inte för 

att nå upp till toppen.

Per Vassbotn hade kanske en god chans, 

hans första flygning var bra, men i andra 

flygningen började motorn i hans Yatsenko 

Shark låta konstigt och han avbröt. Väl på 

backen visade det sig att motorn lossnat 

och han fick inte ordning på det till tredje 

flygningen.

Hans Rabenhöj vill jag också nämna. Jag 

tyckte så synd om denne sympatiske man 

(det är iofs alla som flyger lina). Hans kom 

med en helt nybyggd kärra. I första hade 

han lite motorproblem. I andra flygningen 

släppte leadouten från oket med totalkvadd 

som följd, mycket synd på ett vackert 

flygplan.

I Semistunten (F2B Beginner) var det 

mycket odramatiskt också med en deltagare. 

Emil flög tre jämna flygningar med sin 

moddade Röde Rudolf och fick guldmedalj.

π

Michael Palm

Kai Karma. Niels-Erik Hansen.

Glada svenska medaljörer Lennart Nord och Staffan Ekström.

Emil Palm var tyvärr ensam att flyga F2B 
Beginner.
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Herning World Cup 2017

During the two contests days in Herning the field was full of activity. In the front Dutch Combat pilots Jacco de Ridder and Karlo van der Vlist taking 
a break enjoying the atmosphere. By looking at them I’m sure you can decide who’s the youngest...

Ingemar Larsson preparing his red and yellow Weatherman for start. All 
pilots flying in Class 4 and above have to use a silencer from this year 
and on (new rule).

Per Vassboth is flying with his Bill Hughes built model in Minispeed. 
It is powered by a 1 cc GZ Glow. Unfortunately the tail broke at the 
landing after his R2 flight.

Orange is the new Black. Or as they say 
in Denmark: Herning is the new Aalborg. 
After over 40 years of Whitsun flying in 
Aalborg an era is over and a new one have 
started. I doubt that the ones of us that 
have been to Aalborg since the early 70’s 
will experience the 40th anniversary in 
Herning but I promise we will try to come 
as long as possible.

F2A in Denmark have always had a hard 
time attracting pilots and this year it was 

three with only two making a time. And 
for some reason the order of the result list 
could have been predicted before start.

More fun Minispeed with 7 pilots from 3 
countries, i e Per from Norway and Inge-
mar from Sweden have been challenged 
the Danish pilots for many years now. Still 
without a win and mostly with Jens from 
Copenhagen in front. No exception this 
year even if Ingemar was trying his best 
and in the end finished on place 2. Actually, 

the first two pilots were the only ones recor-
ding a time in all 3 rounds. Per and two of 
the Copenhagen bunch got times while the 
last two in the C bunch got all zeroes.

It seems that Weatherman Vintage Speed 
have taken over the role as most popular 
speed class. In both Denmark and Sweden. 
And it is understandable as the model is 
fairly simple to build, you can use a lot of 
different engines and there are no pylons 
etc when flying. Here we saw 12 pilots 
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Lennart Nord and Johan Larsson with the winning Goodyear model.

Herning World Cup 2017

The final in Goodyear Racing was run with pilots Johan Larsson, Henrik 
Nielsen and Jesper B Rasmussen. Judge Luis Pedersen in the background.

Qualifying heat in Goodyear Racing. Jesper is on the ground and wait 
for Calle to tank and restart. Henrik and Hugh are both coming in for 
landing... Close...

Ingemar Larsson flying his Weatherman. This 
time without reaching the podium.

coming to start with 10 of them recording 
a time. A new rule for this year is that 
engine with a size of 3,5 cc and above must 
be equipped with a silencer, something 
that takes some testing to find the correct 
settings compared to running without a 
silencer.

In R1 Luis, flying his Viking powered 
model, set a new record with 105,5% being 
fairly that the victory was his..... BUT in R2 
Hugh Simons got his 1 cc Glow to perform 
at the best and did beat the record in class 
0G with 106,5%. Luis tried to improve but 
had to see himself beaten by the Aussie. 
Niels-Erik ”always-on-the-podium” Hansen 
took third place with his well running 
Super Tigre 2,5 cc Glow.

Impressing that 4 more pilots came over 
90% and the last podium place wasn’t sett-
led until the last flight was done. Looking 

at what engine classes that was flown you 
can see the spread as these 12 pilots flew in 
8 different classes which show the diversity 
of Weatherman. And with all other pilots 
talking about building a Weatherman next 
years contest season can be very exciting...

Goodyear Racing was flown with the new 
Dansih rules with a maximum speed of 24 
seconds per 10 laps. And from the contest 
it looked like a good rule as the Teams had 
similar air speed which made the teamwork 
between the pilot and mechanic more 
important but also of course how fast the 
mechanic was in starting the engine.

For some reason only 4 teams came to start 
which meant that the qualifying rounds 
were used to knock out one of them. In 

this case Jens/Hugh as their time was far 
behind the times of the other teams.

After half of the final it became a two up as 
Henrik and Niels packed in. As calle and 
Jesper had some starting issues the Swedes, 
Lennart and Johan, increased their lead 
after each pit stop and in the end won with 
almost 1 minute.

You could say that it have started to become 
a habit for them to win Good-year Racing in 
Herning. Readers with good memory may 
recall that they also won here at last years 
Nordic Champs.

So Herning is definitely the new black for 
them as they never won in Aalborg... But 
next year we others will ...
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Herning World Cup 2017

F2D Combat World Cup
Place, Name Nation  
1 Mark Rudner USA WWWLWWW
2 Ivan Chornyy, JUN UKR LWWWWL(W)
3 Stanislav Chornyy UKR WWLWWL(L)
4 Lennart Nord SWE WLWWL
4 Ole Bjerager DEN LWWWL 
4 André Bertelsen DEN WWLWL
7 Johan Larsson SWE WLWL
7 Oleg Ishchenko UKR LWWL
7 Xavier Riera FRA WLWL
7 Igor Manzula BLR WWLL
7 Dmitri Varfolomejev EST LWWL
12 Henning Forbech DEN LWL
12 Jacco de Ridder NED WLL
12 Boriss Jalunins LAT WLL
12 Morten Fries-Nielsen DEN LWL
16 Karlo van der Vlist NED LL
16 Andriy Umrykhin UKR LL
16 Per Vassbotn NOR LL
16 Dmitry Chornyy, JUN UKR LL

Junior Results:
1 Ivan Chornyy UKR LWWWWL
2 Dmytro Chornyy UKR LL

F2A Speed World Cup (Results in km/h)
Place, Name Nation 1 2 3 4
1 Han Esselaar NED 291,4 295,0 0 0
2 Niels Lyhne-Hansen DEN 284,1 0 285,2 0
3 Jens Geschwendtner DEN 0 0 0 0

F2A F2D

Weatherman
Minispeed

F2D Juniors
Goodyear Racing

André Bertelsen DEN and Per Vassbotn NOR in R1 was a win for André 
with 2-1 in cuts. Per also lost in R2. This time to Ole Bjerager DEN who 
won with 3-0 in cuts. André won in R2 when Andriy Umryhin UKR got 
Dq’d. His first loss came in R3 when he met Xavier Riera FRA. 1-1 in 
cuts. The third win came against Johan Larsson SWE in R4. 2-1 in cuts. 
But he went out in R5 when Stanislav Chornyy UKR won although André 
had 2-1 in cuts.

Johan Larsson SWE and Henning Forbech DEN met in R1. 1-1 in cuts 
but more air time for Johan. Johan lost to Dmitri Varfolomejev in R2 
as Dmitri had 2-1 in cuts. R3 was a win for Johan when he met Igor 
Manzula EST. 1-1 in cuts. And in R4 André won....

Ole Bjerager DEN started with a loss against Stanislav Chornyy UKR in 
R1. 2-0 in cuts for Stas. After that he improved and took three wins. In 
R2 against Per Vassbotn NOR with 3-0 in cuts and in R3 Jacco de Ridder 
NED was beaten although it was 1-1 in cuts. Oleg Ishchenko UKR lost to 
Ole in R4 after 1-1 in cuts. Ole’s Waterloo came in R5 when Mark Rudner 
USA won after 0-0 in cuts. Circle Marshal Steen Lysgaard can be seen in 
the background.

Henning Forbech DEN won in R2 when Dmytro Chornyy Jun UKR got 
Dq’d. His second loss (First to Johan in R1) came in R3 when Mark 
Rudner USA won with 2-1 in cuts. 
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Herning World Cup 2017

Weatherman Vintage Speed
Place, Name Nation 1 2 3
1. Hugh Simons AUS 0G / 15,8 s 0G 15,3 s -
     94,6 / 106,5 % 
2. Luis Petersen DEN 3V / 41,1 s - 6 / 29,7 s
    70,5 / 105,5 % 
3. Niels-Erik Hansen  DEN 3G / 23,5 s 3G / 23,4 s 3G / 21,3 s
      136,1 / 98,3 %
4. Jesper Buth Rasmussen DEN 3D / 26,4 s - -
    109,7 / 95,9 %
5. Per Vassbotn NOR 2D / 28,6 s 2D / 28,9 s 2D / 29,0 s
    101,2 / 92,2 %
6. Ingemar Larsson  SWE 4G / 23,5 s 4G / 22,2 s 4G / 23,6 s
     130,2 / 91,8 % 
7. Claus Melcher DEN 0D / 18,2 0D / 17,2 s 0D / 17,7 s
     84,2 / 90,7 %
8. Emil Palm SWE 3G / 27,3 s 3G / 31,4 s 3G / 24,4 s
      118,4 / 85,5 %
9. Michael Palm SWE 4G / 24,1 s - -
    120,2 / 84,7 %
10. Niels Lyhne Hansen DEN 4G / 25,7 s 4G / 26,6 s 4G / 26,7 s 
    112,7 / 79,4 %
11. Björn Hansen  DEN - - - 
    
11. Jens Geschwendtner  DEN - - - 

Motor Class Record Motor Class Record
0G 1 cc Glow 88,8 km/h 3V 2,5 cc Viking 66,9 km/h
0D 1 cc Diesel 92,1 km/h 3D 2,5 cc Diesel 114,5 km/h
2D 1,5 cc Diesel 109,8 km/h 4G 3,5 cc Glow 141,9 km/h
3G 2,5 cc Glow 138,8 km/h 6 6,6 cc Glow 178,6 km/h

Minispeed
Place, Name Nation 1 2 3 Best
1 Jens Geschwendtner DEN 3 142,0 3 137,9 3 143,4 143,4 - 102,0%
2 Ingemar Larsson SWE 3 131,3 3 132,1 3 131.3 132,1 - 93,9%
3 Niels-Erik Hansen DEN 1 0 1 113,2 1 115,9 115,9 - 85,7%
4 Bjørn Hansen DEN 6 0 6 0 6 154,6 154,6 - 83,1%
5 Per Vassbotn NOR 6 112,0 6 110,8 6 0 112,0 - 60,3%
6 Luis Petersen DEN 1 0 1 0 1 0 0
5 Claus Melcher DEN 1 0 1 0 1 0 0

Motor Class  Record
1. Cox Black Widow  135,34 km/h
3. Diesel, stål, utan pipa 140,63 km/h
6. Övriga utan pipa  211,39 km/h

Goodyear Racing
Place, Name Nation 1 2 Final
1 Johan Larsson/ Lennart Nord SWE 4.58,10 5.20,20 10.37,0
2 Calle Fanøe/ Jesper B. Rasmussen DEN 29 v 4.44,44 11.42,0
3 Niels Lyhne Hansen/Henrik Nielsen DEN 5.13,80 4.40,80 102 v
4 Hugh Simons/Jens Geschwendtner AUS/DEN 6.59,50 32 v

Action in the F2D final. Mark have had a visit on the ground but mechanics Boriss 
and Dmitri have done their job and Mark is soon in the air.

The F2D winner with his mechanics. Igor Manzula EST was 
not involved in the final but managed to get permission to 
hold the winning model of Mark here. From left Igor Man-
zula, Dmitri Varfolomejev, Mark Rudner and Boriss Jalunins. 
This was Mark’s first World Cup win but probably not the last!

The Semi between Mark Rudner USA and Ivan Chornyy Jun 
UKR became a win for Mark. 2-2 in cuts.
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DreiländerPokal 2017

F2D
Place, Name Nation Bitterfeld Karlskoga Herning Total
1. Stanislav Chornyy UKR 17 28 20 65
2. Boriss Jalunins LAT 12 21 7 40
3. Andre Bertelsen DEN 7 14 15 36
4. Mark Rudner USA 2 7 26 35
5. Lennart Nord SWE 0 14 15 29
6. Igor Manzula EST 7 7 11 25
6. Dmitri Varfolomejev EST 7 7 11 25
8. Dmytro Chornyy JUN UKR 0 11 3 14
9. Johan Larsson SWE 0 1 11 12
10. Henning Forbech DEN 0 1 7 8
 ---- ---- --- --- --- ---
11. Ivan Chornyy JUN UKR - 17 22 39
12. Sergey Tsukov EST 15 14 - 29
13. Eriks Kocuncs JUN LAT 0 24 - 24
14. Oleh Ishchenko UKR - 11 11 22
15. Andriy Umryhin UKR - 17 3 20
16. Xavier Riera FRA 7 - 11 18
17. Ole Bjerager DEN 0 - 15 15
18. Vitaly Kochunts LAT 12 1 - 13
19. Per Vassbotn NOR - 7 3 10
20. Jacco de Ridder NED 0 - 7 7
21. Karlo van der Vlist NED 2 - 3 5

F2A
Place, Name Nation Bitterfeld Karlskoga Herning Total
1. Niels Lyhne-Hansen DEN 284,8 285,8 285,2 855,8
2. Han Esselaar NED 294,6 - 295,0 589,6
3. René Birnstein GER 290,6 - - 290,6
4. Per Stjärnesund SWE - 290,1 - 290,1
5. Jan Gustafsson SWE - 268,4 - 268,4
6. Julius Salm JUN GER 245,5 - - 245,5
7. Wolfgang Birnstein GER 234,2 - - 234,2
8. Ola Murelius SWE - 127,7 - 127,7
9. B-O Samuelsson SWE - 0 - 0

F2B
Place, Name Nation Bitterfeld Karlskoga Herning Total
1. Staffan Ekström SWE 2059,87 2013,50 2051,25 6124,62
2. Dan Hune DEN 1923,30 1796,00 1863,75 5583,05
3. Lennart Nord SWE 1848,24 1810,75 1886,00 5544,99
4. Michael Palm SWE 1874,80 1656,75 1786,5 5318,05
5. Niklas Löfroth SWE 1944,09 1878,25 - 3822,34
6. Per Vassbotn NOR - 1636,75 1061,00 2687,75

René Birnstein - Niels Lyhne-Hansen - Han Esselaar

Lennart Nord - Staffan Ekström - Dan Hune

André Bertelsen - Stanislav Chornyy - Boriss Jalunins

DreiländerPokal 2017 had been extended to include 
three classes as F2B entered along with F2A and F2D. 
This was probably one reason why several Swedish 
and Danish F2B flyers decided to visit Bitterfeld and 
fly F2B. Actually, Bitterfeld was the only site running 
F2B with World Cup status (In 2018 all three places 
will have WC status for all three classes...). Now only 
Nordic pilots took part but hopefully more pilots will 
discover DreiländerPokal-F2B in 2018!

For both F2A and F2D there were fewer pilots this 
year compared to earlier years, hopefully just tem-
porary. Both Niels, Stas and Boriss have been on the 
podium before while René, Han and André reached it 
for the first (and hopefully not last) time.
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Box Art!
Blue Pants

En inte alltför vild gissning är att detta är den tidigaste versionen av Svensons byggsats av 
Blue Pants. Ett lite enklare tryck där bilderna på modellen är svartvita. Här har formgivaren 
låtit den strömlinjeformade och säljande sidovyn dominera lådan.

Den här lådan är min egen byggsats från slutet av sjuttiotalet. Här är designen förnyad med 
fint 4-färgstryck. Den fräcka sidovyn har minskats ner men är fortfarande kvar. 

Sista versionen? Modern design för sin tid med 4-färgstryck. Den fräcka sidovyn har fått ge 
plats åt en mycket snygg modell med fina färger. Någon som sett denna låda live?
Notera hur man succesivt gjort namnet ”Blue Pants” större och tydligare för varje version.

Vi har nog alla våra gamla favoriter av modeller som vi ibland ser tillbaka på med ett 

stort mått av nostalgi i sinnet. En modell som mitt hjärta klappar lite extra för är bel-

garen Henri Stouffs Blue Pants. Byggsatstillverkaren Svenson tillverkade och sålde 

modellen under så pass många år att förpackningen behövde moderniseras minst ett 

par gånger! Här nedan finns tre versioner som jag känner till:

Ett hardpointhandtag i kolfiber och 

trä designat av Paul Walker. Finns 

på nytt i lager hos Aeroproducts 

tillsammans med Hello Kitty clips. 

Kontakta Randy Smith för prisinfo.

Randys e-mail:

RandyAERO@msn.com

På jakt efter ett nytt handtag? 

Då kan det vara intressant att ta en 

titt på detta hardpointhandtag från 

Brodak. Det finns i två storlekar: 

4-3/4 resp. 5-1/2 tum. Pris från 35 

dollar.

mer info på www.brodak.com

Nytt lätt
HANDTAG

Hardpointhandtag 
från Brodak
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vevaxelförlängare i olika längder för olika 

axeldimensioner. RE har 13 mm kortare nos 

och ingen förlängare. Detta sparar också 

några gram.

På inrådan av Kaz Minato har stabben fått 

två cm större spännvidd.

Utseendemässigt är kärran inspirerad av 

Frank McMillans Caudron.

Efter att ha byggt ett par sprygelvingar 

(delbara lost foam), valde jag att återgå till 

cellplastvinge. Önskemålet var en vinge 

med helplankad framkant. Den enda som 

kunde leverera detta var Bob Hunt. Tid och 

kostnad gjorde att jag valde att göra jobbet 

själv. Mina tidigare erfarenheter av att skära 

cellplastvingar var i stort sett begränsad till 

att se andra göra det. Har gjort en del raka 

snitt, men inte hela vingar. Träning ger 

färdighet, så efter fyra misslyckade försök 

hade jag två godkända vinghalvor. Skar 

också en framkantsdel, 5-6 cm bred, att 

böja framkantsplankningen runt.

Tre mm plywood limmas på baksidan av 

framkantsdelen för att styva upp den. På 

denna formas framkantsplankningen med 

gasbinda efter blötläggning. Ajax Crystal 

Clean funkar också bra. Innehåller ammo-

niak som mjukar upp balsan.

Plankningen limmas fast med epoxi. 

Framkantsplankningen limmas fast, spar-

samt penslad med epoxi, före den övriga 

plankningen. En del protesterar nog och 

säger; blir det inte tungt med epoxi? Inte 

om man gör på rätt sätt. Först sprayar jag 

de hoplimmade flaken med ett tunt lager 

hårspray, för att inte epoxin ska sugas in för 

mycket i balsan. Tunnflytande epoxi, typ 

Z-poxy Finishing Resin fördelas jämt över 

balsan. Nu ska det mesta bort med hjälp av 

en plywoodskrapa, ca 10 cm bred, 1/1,5 mm 

tjocklek. Skrapan ska ha ca 1,5 mm djupa 

Razors Edge (RE) är min 7:e Impact-

baserade kärra. Namnet har funnits 

med i tankarna länge men aldrig 

riktigt passat in. Har alltid tyckt det skulle 

vara ett coolt namn på en stuntkärra. Det är 

hämtat från ett av rockgruppens AC/DCs 

album.

Förra kärran, Polecaten, blev ganska tung. 

Nu var det dags att bygga en lätt kärra. Ville 

också använda OS46VF med pipa som 

drivpaket. Har alltid gillat motorns gång. 

Detta gjorde också att en lätt kärra var extra 

önskvärt.

Jag har gjort ett par mindre förändringar 

jämfört med de tidigare. Min första Impact 

var ganska framtung. På den andra och 

efterföljande blev det vevaxelförlängare för 

att flytta bak tyngdpunkten. Lite struligt 

om man har olika motorer med olika 

vevaxeldimension. Har en hel hög med 

Staffan Ekströms byggprojekt:
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spår (triangelformade) på 10 mm avstånd. 

Dra framifrån och bak. Flytta efterhand 

tills hela ytan är färdig. Nu återstår endast 

en liten del av den från början pålagda 

epoxin i form av tunna strängar. Sen är det 

bara att planka som vanligt. Resultatet blir 

lika lätt eller lättare (och bättre) än andra 

metoder.

Jag använder tunnflytande CA för att 

limma ihop flaken för plankningen. Även 

här hörs ibland protester; CAn går inte att 

slipa, så man kommer att se skarvarna. 

Åter igen, inte om gör på rätt sätt. Skär till 

flaken som ska limmas ihop. Lägg ihop 

flaken med det som ska vara utsida nedåt 

på ett bakplåtspapper av teflon. Gör 2 mm 

markeringar över skarven med tuschpenna 

med 6-7 cm avstånd. Dessa markeringar 

har två funktioner. Dels är det lättare se 

var skarven är (vilket kan vara svårt utan) 

och dels är de limpunkter för första steget. 

Tryck ner de båda flaken mot pappret så 

nära en punkt som möjligt och limma 

ihop. Fortsätt tills alla punkter är limmade. 

I andra steget limmas skarven mellan 

punkterna. Jag brukar vira maskeringstejp 

runt två fingrar för att stryka ut limmet 

när det härdar. Se till att trycka flaken mot 

pappret. Resultatet blir lika bra eller bättre 

än andra metoder.

Flapsen är avtagbara för att på ett enkelt 

sätt kunna justera kärrans planflyktsläge 

genom att böja flapshornet. Detta är den 

första och viktigaste justeringen att göra 

vid intrimmning. Om inte kärran ligger 

rätt i planflykt är det ingen större idé att 

göra andra justeringar. På nästa kärra är 

tanken att ha flapsen justerbara utan att 

behöva böja flapshornet, då detta inte är så 

exakt och kan ta flera justeringar fram och 

tillbaka innan man är nästan nöjd.

Kontrollsystemet består av kullinkar, kolfi-

berrör och egengjorda horn.

Motorfastsättningen är med dubbla 

uppsättningar gängade insatser. Fyra för 

direktfäste för OS och RO-Jett och fyra på 

längre avstånd för möjligheten att använda 

annan valfri motor. Mellan motorbock och 

motor har jag aluminiumplattor, 5 mm, 

som gängas i fallet med motor som inte 

passar standardfästet.

Det är inte allt för svårt att skära sina egna 
cellplastvingar men man kan behöva göra 
några försök innan man får in tekniken.

Framkanten blir mycket exakt och lätt när man 
skär ut dess profil i cellplasten jämfört med en 
slipad balsalist. 

Resten av balsaplankningen skärs ut och skarvas till rätt dimension av flera flak som limmas 
samman med tunt CA-lim. Staffan gör markeringar med en tuschpenna för att lättare se var 
limmet ska droppas. Plankningen limmas sedan med tunnflytande epoxi mot cellplastkärnan.

Här är de färdigplankade vinghalvorna innan urholkningen av cellplastkärnorna.
Om modellen har kroppsställ kan man som Staffan välja bort mittbalken av liteply i vingen och 
därmed spara några gram. Den håller alldeles utmärkt ändå.

Cellplasten finns att köpa i bygghandeln. 
Lämplig kvalitet väger 20 kg/m3.

Den formgjutna framkanten limmas fast med 
tunnflytande epoxi.

431/2017



Ytbehandlingen är papper och Randolph 

butyrate dope. Jag har använt Hagmans 

stålplast på slutet för att fylla ut de sista 

ojämnheterna. Viktigt är att slipa bort så 

mycket som möjligt då den väger en del. 

Efter att topplagren av klarlack torkat i några 

veckor, slipades ytan och polerades med 

polermaskin. Kroppens underdel framför 

vingen fick ett lager SprayMax (680061) 2k 

lack för att bättre tåla bränslespill.

Tanken är en klunktank på 200 cc i 

kolfiber. Den luftas via kroppens utsida ner 

till ett mässingsrör böjt 180 grader riktat 

framåt, fäst under landstället.

Utledarna är justerbara i både sid- och höjd-

led. I höjdled för att justera för större massa 

(pipa, landställ etc.) under tyngdpunktcen-

trum. Tidigare Impactar har alla flygit med 

yttervingen något högt även när flapsen 

varit justerade i noll-läge.

Bak finns två luckor, en för höjdroderjuste-

ring och en för tyngdpunkten.

När alla delar var på plats visade vågen 

1690 g. Helt ok och 300 g lättare än min 

Polecat, vet inte riktigt vad som blev fel 

med den.

Första starterna gjordes med RO-Jett 61. 

Hade av någon anledningen börjat tvivla på 

om OS 46an skulle vara bästa alternativet. 

Som vanligt behövdes den vanliga procedu-

Här syns den blå vingrotsutfyllnaden som 
gjordes med Super Fil från Brodak.

Luftningsröret till uniflown i tanken har 
Staffan konstruerat så här. Fiffigt!

Kroppsöverdelen är delvis uppbygd med 3 mm 
balsa och spant.

Tankanslutningarna lödde Staffan fast på 
en bit mässingsplåt innan de limmades mot 
kroppssidan för att få bra hållfasthet.

Här limmas fästplattorna för motorkåpan. Nosen 
saknar här ännu aluminiumringen (kakform).

Den blanka och fina ytan maskinpolerar Staffan 
fram. Det går även att göra för hand men 
räkna då med många timmars merarbete.
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Razors Edge data:

Modifierad Impact med cellplastvinge.

Spännvidd: 62” / 157,5 cm 
Vingarea: 700 tum2 / 45 dm2

Finish: Papper/dope
Motor: OS 46 VF
Pipa: Kolfiberpipa från Aeroproducts
Glödstift: Thunderbolt Big Bore 4-takt
Bränsle: 70 % metanol / 10 % nitro/
20 % Klotz Super Techniplate
Tank: 200 cc kolfiber med klunk (Kaz 
Minato
Propeller: Bolly 3B kolfiber 11,75x4,25 
RPM vid släpp: 10 500
Linor: 0,38 mm wire, 65’ ögla till ögla
Handtag: Kaz Minato hardpoint
Vikt: 1 710 g

ren med flapstrim. Dessutom 20g bly bak. 

Betydligt mindre än tidigare. (I skrivande 

stund är dock blyet borttaget. Regnet i 

Kungsbacka och en pressening som delvis 

blåste av gjorde att kärran ökade 25-30 g i 

bakdelen. Något som tydligt märktes under 

de två sista flygningarna.) Efter några 

flygpass var flapsen injusterade. OSen lyftes 

in och den gjorde mig inte besviken. Den 

levererar precis det jag önskar, drar på upp 

och bromsar ner. Den har en liten egenhet 

att på vissa ställen i manövrarna hosta till. 

Aptiten är det inget fel på; 190 cc för dryga 

6 minuter.

Som avslutning kan jag bara säga att jag är 

väldigt nöjd med kärran.

π

Staffan Ekström

Motorkåpan hålls fast med två skruv. Ytan med 
kolfiberförstärkningen vilar mot nosringen.

Kolfibertanken (från Kaz Minato) har fått ett 
skyddande skikt mot värmen från motorn.

Här börjar motorkåpan att ta form. Här har 
också nosringen av aluminium limmats på 
plats.
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Staffans modeller har tidigare haft rundade bakkanter på rodren men efter inspiration från Bitterfeld  
i våras ändrades alla roder så att de fick en skarp bakkant. Det hävdas att ge bättre roderverkan.

Staffan har provat några olika motoralternativ 
men bäst verkar OS 46VF att fungera.

Staffan har ritat kroppen av sin Razors Edge i ett CAD-program. 

Ovan: Skapligt blankt! Verkligen lyckat finish-
arbete på RE:n! Fantastiskt blank yta och 
samtidigt ett väldigt lätt slutresultat.
Vänster: Staffan tankar upp sin skapelse på 
SM i Västerås som också blev premiärtävlingen 
för modellen. Det blev succé direkt men mer 
om det i nästa nummer av Lina!
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V I  G E R  D I G  S N A B B
P E R S O N L I G  S E R V I C E

V I  G E R  D I G  S N A B B
P E R S O N L I G  S E R V I C E

Tryckeriet JustNu grundades 1971 och är idag Sveriges 
ledande grafiska kedja med 18 tryckerier runt om i landet. 

I över 45 år har vi hjälpt våra kunder genom att till-
handahålla ett brett utbud av tryckeritjänster med den  
senaste tekniken som säkerställer kvalitet, flexibilitet 
samt ger snabba leveranser till företag som vill ha effek-
tiv och professionell service.

Lokal närvaro, personligt bemötande och snabbhet är 
viktiga grundstenar för oss som jobbar hos JustNu.

www.justnu.se
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Allan Perret har gjort ett smart ljud-
dämparfäste till sin Stalker 51 RE...

...bestående av en gummibussning och 
en aluminiumvinkel.

Bilderna säger det mesta; en värmetå-

lig gummibussning över ljuddämpar-

tappen träs sedan i ett vinkelfäste av 

aluminium. Notera hur skruvarna 

som håller aluminiumvinkeln också 

delvis håller plattan som tanken hålls 

på plats med. Plattans konstruktion 

och fastsättning bidrar till att styva 

upp nospartiet. Värt att prova!

Smart
FÄSTE
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Sedan ett antal år tillbaka 

tillhör Richard Kornmeier 

den absoluta världseliten i 

F2B. Han blev bl a europamästare 

2009 och världs mästare 2010. 

Självklart blir man nyfiken på hur 

han har lyckats att ta sig hela vägen 

upp till toppen. Jag bad Richard 

om en intervju som han med glädje 

ställde upp på! Den är på engelska 

men jag hoppas att det ska fungera 

för Linas läsekrets ändå.

– Who is Richard Kornmeier?

Please tell us a little bit about yourself! 

I’m 32 years old and live with Tatjana my 

wife and our 4 month old son Raphael just  

a few minutes away from the most beautiful  

city of Heidelberg in the south west of 

Germany. I studied at the universities of 

Mannheim and Heidelberg and are now 

working as a teacher for economic and sport 

science.

– Why do you fly Precision Aerobatics and 

what is the reason you like this sport so much?

In the age of 7 years my father took the 

family to a F2B contest in Bietigheim 

(Germany). A contest he had read about 

in a model-newspaper called FMT. I could 

remember a man who flew a F2B model 

with green and white coulors and a lot of 

white stars. I was surprisingly shocked 

about the perfection of flying that my big-

gest wish was to try it in future. This person 

was Dr. Geza Egervary (former team World 

Champion with Hungary in the 60’s) and 

15th on the World Championships 1992 

in Hradec Kralove. Seven years later Geza 

watched a junior flight from me and saw me 

crashing my model. He said to me: “You are 

tough, because you try to fly the manou-

vers on 1,5m and not higher. Maybe I can 

coach you”. One year later and after more 

than 1.000 training flights I started in F2B 

and competed in F2B junior in the World 

Championships 2002 in Sebnitz (Germany). 

RICHARD KORNMEIER
Interview with–

You know the saying: 
Behind every successful man... 
Richard Kornmeier with  
his very supportive and lovely 
wife Tatjana in Bitterfeld 2017.
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I reached the Bronze medal in junior. Geza 

coached me until his death in December 

2009. He was very proud as I won the 

European championships 2009 in Serbia. 

His last words he said to me: “Next year I 

will see you win the World Championships 

in my homeland Hungary”. His words came 

true! And I felt his arm on my shoulder on 

the last final flight.

– At what age did you start flying Control Line 

and later on F2B?

I started when I was ten years old but we 

had no place for training. So the first four 

years I could only practice at contests. The 

situation got better, as Geza started to coach 

me in 2000. Then I practiced at his model 

flying club nearly every day. My first start in 

F2B was in 2001.

– Have you tried any other C/L discipline like 

Combat or has it always been about Precision 

Aerobatics?

I flew in 1999 one contest in Speed in 

Sebnitz, and with my father a lot of Mini-

Team-Race 1/2A.

– What do you think is the main reason you’ve 

become so good at flying F2B?

First my coach Geza who spent me all his 

experience. Then my parents who travelled 

with me to all the contests, spent a lot of 

money and time for my F2B technic, Alex 

Schrek and Igor Burger (SVK) who built 

models for me till 2013 and all F2B pilots 

who supported me.

Then the sport science I studied at the 

university changing a lot of training 

parameters. I started with 6 days per week 

fitness training, 3 days per week running 

(high intensity interval training) and a lot of 

mental training at home and directly before 

the contest flights. 

I observed a lot of top pilots and analyzed 

their biomechanics behavior in manouvers. 

For example Remi Beringer was one of the 

top pilots who used his body in flights as 

efficient as possible.

It is important to activate as much muscle 

strength as possible. How exactly you can 

control the muscle strength so you can fly 

more precise. The running improve the 

heart rate. For example after sleeping my 

heart rate is 45 beats/minute. This is good 

The Price Ceremony in Perth, Australia 2016. Igor Burger (2nd), Orestes Hernandez (1st) and 
Richard Kornmeier (3rd).

Richard answer questions from a curious young boy in Bitterfeld this spring. The boy competed in 
the Speed event but was (obviously) interested in F2B as well.
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to reduce the heart rate in stress situations 

for example in contest flights.

Till 2011 I flew between 1.000-1.200 flights 

a year. Sometimes I flew in the early mor-

ning 6 flights and in the evening 6 flights. 

In south of Germany it is nearly possible to 

fly during the whole year. In winter someti-

mes in skiing-clothes.

In 2014 and 2016 I competed in world 

championships I flew 800 flights/year.

– Do you appreciate building the models just 

as much as you like flying?

In the beginning I built together with my 

father for F2B junior small models. But I 

had not the experience to build absolutely 

perfect F2B models for contests. So I asked 

Alexander Schrek and Igor Burger from 

Slovakia and they supported me. It was 

possible for me to buy models from them 

till 2013. So it was possible in young age to 

improve very quickly in flying.

In 2013 I started to build my first two F2B 

models and I had a lot of fun to build it. 

In summary I needed two years to finish 

the models. The feeling to go to a world 

championship with my self-made models 

was great. A lot of persons commended 

respective my work in Australia 2016 and I 

was very happy to get the honor and respect 

from this great builders.

– Please tell us a little about the F2B scene in 

Germany, competitions etc.

If you intend to see the F2B scene live in 

Germany, you should come to the contest 

in Bodman. This contest is directly by the 

Bodensee (the biggest German lake). On 

Saturday evening there is a banquet with 

music performed by F2B pilots. It is a very 

beautiful contest.

– How does your practice- and competition 

season look like? What competitions do you 

usually attend?

Bitterfeld (GER), Breitenbach (CH), Liezen 

(AUT), Sebnitz (GER), Schwalmtal (GER), 

Pepinster (BEL), Bodman (GER), Radfeld 

(AUT).

– Do you have a favorite competition (or 

flying place) that you like the most?

Breitenbach (CH), because you have to 

fly with shorter lines (17,50m) in a most 

beautiful landscape and Bodman with the 

marvelous Bodensee and a very special flair. 

– Please tell us a little about your flying 

equipment and why you choose to use that 

particular;

– Model?

Star-Max, based on the Max constructed by 

Igor Burger and Alex Schrek (SVK),  

Weight: 1825 gr

Richard Kornmeier wins the EC 2009.Kornmeier and Larsson at the EC 2009.Bitterfeld 2008.

Since a few years back Richard build and fly his own models. His Star-Max is based on Igor Burger’s Max Bee and he has as Igor turned to electric engines.
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Wingspan: 158 cm

Wingarea: 41,24 dm2

– Engine?

Plettenberg Orbit 20/18 Heli Expert, 

Prop.: 12 x 6,3 (3-blade wood), 

Jeti Spin 66, 

Timer Igor Burger

– Type of lines, line length, dimensions? 

Staystraight 0.15 = 0,38 mm from PAW 

(GB), 19,50m length

Lately I have seen a lot of pilots using vortex 

generators on their models – What is your 

opinion about this? Have you tried it?

I haven’t tried it, but the reason to use vor-

tex generators make sense. Electric models 

have the problem to produce less vibrations 

from the engine. So there are less turbu-

lences under the wing and the stabilizer. 

The air-pressure in maneuver and directly 

after the maneuver isn’t high enough. Igor 

Burger and Alexander Schrek tried to build 

the stabilizer 40mm higher than the center 

of the wing. So the propeller stream can 

reach the stabilizer directly. Than you have 

enough air pressure under the stabilizer. In 

compare with my electric models with only 

20mm higher stabilizer it was a big advan-

tage. Because the hunting was eliminated.

– When I watched you fly in Bitterfeld this 

spring I noticed that you had a very professio-

nal approach. For instance I saw you ”dry fly” 

and visualizing the maneuvers just before you 

started your flight. Can you describe how this 

helps you in your flying?

The “dry flying” is only to prepare the 

interaction between the brain, nerves and 

muscles directly before the flight. More 

important is the mental training 30 minutes 

before the flight.

– Does it still happen that you get nervous 

when you fly in competitions?

In 2002 I saw a lot of practice flights of Bill 

Werwage. I thought “WOW” this pilot must 

be fearless. Every flight was top precious. 

I thought a World Champion doesn’t have 

longer fear before a flight. Since 2010 I have 

known, this is wrong. Before every contest 

flight I’m nervous! Every flight is still a big 

challenge for me. And I think this is neces-

sary to show a good performance, because 

then all your senses are prepared. 

– Your countryman Frank Wadle told me when 

we met in Bitterfeld how he had experienced a 

huge improvement in flight performance when 

he started flying with his Yatsenko models. 

Have you also tried one of the Yatsenko 

models? If yes – what was your experience?

My coach Geza flew successfully a Yatsenko 

classic model. Sometimes I’m flying it. The 

Orestes Hernandez (1st) and Richard Kornmeier (3rd) at the World Championships in Perth 2016.Richard at the European Championships 2009.

Richards Star-Max at a contest in Sebnitz. Richard with Aussie friend!
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Yatsenko models have a very good perfor-

mance and great quality. 

The Yatsenko brothers, Yuri and Andry, 

made it possible, that a lot of people who 

are interested in control line flying have 

the possibility to compete with a very good 

model. Not everybody has the joy, the time 

or the hand to build good models. But they 

have a lot of fun to fly. And there are a lot of 

very good pilots. 

But the question is: Is it necessary to buy a 

model from a professional builder, to have a 

chance in competition?

My answer is NO. 

For example I started with F2B models built 

from Alexander Schrek and Igor Burger. 

So I bought very professional build models, 

like the Yatsenko too. I learned to fly under 

the premise that the model is as good as 

possible. So I could be sure the mistakes 

came from the pilot.

But now I’m building models by myself. I 

had the time to improve myself in building. 

And now the quality is comparable and the 

success in flying too.

So what I bought was time, time to improve 

myself. First in flying and then in building!

– What is your opinion when it comes to the 

(none)BOM-rule in F2B? Is this good for the 

future of our sport?

I think a good idea it is to have four pilots in 

World and European Championships from 

every country. The fourth place is for a pilot 

who won the national model builder title. 

He compete like the other three pilots on 

the championship and the best three will 

calculated for the team title. From all pilots 

who compete we will have a gold, silver and 

bronze medal for building. It is important 

to make the rule easy (it is not Scale). It 

should be allowed to build from a kit and to 

use commercial parts like engine, wheels, 

wheel pants and cabin. Than we can reach 

a lot of people who have maybe not the 

chance to qualify directly for a champion-

ship, but as fourth person as good builder. 

– If high noise levels didn’t matter to your 

ability to train and compete - would you still 

choose an electric motor?

I love my Tom Lay Super Tigre V 60. It 

is very easy to handle and very strong. So 

I tried to control my electric Plettenberg 

engine like my Super Tigre. I’m flying the 

same prop (Wood Havran 12x6,3) and I have 

nearly the same timing in manouvers. For 

me there is no difference anymore. There is 

no advantage or disadvantage.

A pleased looking Richard with his Star-Max ready 
for the final finish.

Richard wins the Gold medal and the prestigious Steve Wooley Memorial Cup at the WC in Hungary 2010.

A proud father and his son, Bitterfeld 2008.

Sebnitz 2008.
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– What is your favorite IC-engine?

Tom Lay Super Tigre V 60 – if I will reach 

the stunt heaven, this will be my first 

choice!

– What personal success in F2B are you most 

happy with / proud of?

The biggest trophy you can win in F2B is 

the friendship between so many pilots all 

over the world in different ages. A lot of my 

best friends are much older than me. But 

their kindness, friendship and helpful sup-

port without any thoughts of concurrence 

are for me the real kind of honorable athle-

ticism. This is the real spirit of Olympic 

Games. I’m very proud to be a small part of 

this great F2B community.

– Last and final question:

We are arranging a world cup competition in 

Karlskoga (Sweden) in the middle of May next 

year. It would be fantastic to see you there!

Can we in any way attract you to attend? :-)

If my son Raphael and my job will let me go, 

I will be very happy to come to Karlskoga.

Looking forward to meeting you next year!

Thank’s Richard for taking your time for this 

interview and letting the rest of us get a glimpse 

of what it takes to become a World Champion!

π

Interview by Niklas Löfroth

Richard was the junior champion at the EC in Rouille 2003.

A happy Richard at the World Championships in Perth 2016.

European Championships in Hungary 2005. Richard Kornmeier (2nd), Jiri Vejmola (1st) and Igor 
Burger (3rd).
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Resultat Finska Mästerskapen 2017 i F2B Stunt, deltävling 1, Malm, 17 juni

Placering, Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa  

1. Tuomas Juutinen    1087,56  1118,73  1114,50    2233,23 

2. Kai Karma           951,83    1021,30   1084,73   2106,03 

3. Mikko Suokas        948,33    913,10    1015,10   1963,43

4. Alf Lindholm         943,86    897,03    962,26    1906,12

5. Pertti Heiskanen      797,43     779,63    827,76    1620,19

Domarna var Lasse Aaltio, Jussi Frisk och Veikko Fagerström. Resultaträknare var Madeleine Karma.

Resultat Finska Mästerskapen 2017 i F2B Stunt, deltävling 2, Kuopio, 22 juli

Placering, Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa

 1. Kai Karma 1110,95 1042,70 1049,80 2160,75

 2. Elias Mayer 992,30 1074,45 1071,80 2146,25

 3. Jussi Husso 1016,75 1028,05 1037,40 2061,45

 4. Mikko Suokas 866,85 918,15 909,55 1827,70

 5. Alf Lindholm 851,50 853,55 913,10 1766,65

 6. Pertti Heiskanen 774,0 771,55 837,90 1611,90

Domare var Lasse Aaltio och Matti Husso. Resultaten räknades av Juuso Huhturi

Resultat Finska Mästerskapen 2017 i F2B Stunt, deltävling 3, Malm, 12 augusti

Placering, Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa  

1. Tuomas Juutinen 1123,45 1102,10 1122,70 2246,15

2. Elias Mayer 1065,80 1071,25 1111,70 2182,95

3. Kai Karma 1052,70 1057,00 1104,75 2161,75

4. Mikko Suokas 897,5 951,75 992,20 1943,95

5. Alf Lindholm 926,70 956,40 962,80 1919,20

6. Pertti Heiskanen 926,70 930,95 888,25 1857,65

Domare Jussi Frisk och Veikko Fagerström. Resultaträknare var återigen Madeleine Karma.

Deltävling 1

Deltävling 1 flögs på Malms flygfält igen 
efter några års paus. Datumet var 17 Juni.
Vädret var ganska bra men vinden var 
ojämn. Tuomas Juutinen var som vanligt 
säkerheten själv och vann i överlägsen 
stil. Deltagarna som dök upp var blott fem 
tappra stuntare.
Denna gång hade vi tre domare på plats; 
Lasse Aaltio, Jussi Frisk och Veikko 
Fagerström. Resultaträknare var Madeleine 
Karma.

Deltävling 2 

Deltävling 2 flögs i Kuopio 22 Juli. Vädret 
var denna gång bra med svag vind. Före-
gående tävlings vinnare dök aldrig upp till 
sin hemmatävling. Arrangör var eldsjälen 
Matti Husso.
Domare var Lasse Aaltio och Matti Husso. 
Resultaten räknades av Juuso Huhturi. 
Korvgrillen sköttes av Mikko Husso. Jussi 
Husso försvarade familjens ära med en 
tredje plats och efter årets första flygning 
på morgonen.

Deltävling 3 

Deltävling 3 flögs på Malms flygfält 12 
augusti. Tuomas Juutinen var nu åter på 
plats och vann tävlingen.
Domare Jussi Frisk och Veikko Fagerström. 
Madeleine Karma ställde upp som resultat-
räknare ännu en gång.

Finska mästerskapen F2B 2017
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Finska mästerskapen F2B 2017

Tävlingen i Classic Stunt i Kuopio 23 juli. På första plats kom Elias Mayer, tvåa blev Mikko Husso 
och Pertti Heiskanen tog hand om tredjeplatsen.

Alf hade oturen att kvadda med sin kärra i 
stående åttan.

Classic Stunt 
i Kuopio 23 Juli 

Vädret var betydligt sämre än under FM 
tävlingen dagen innan, byig vind och 
hotande regn som aldrig kom, ibland har vi 
tur, bättre än i Kungsbacka under Västkust-
träffen. Fyra anmälda som dock blev tre 
innan tävlingen, då skribenten lyckades 
med konststycket att kvadda i stående åttan.
Domare Lasse Aaltio, Matti Husso och Jussi 
Husso, resultaten skötte Juuso Huhturi 
som dagen innan.

Ruska Classic 
i Kuopio 30 September

Vädret var ganska bra fast på svalare sidan, 
denna gång gick det bättre för skribenten 
ingen krasch men en trilskande motor som 
fodrade epoxi för att hålla tätt, fungerade 
två starter. Domare Lasse Aaltio och Matti 
Husso. Kansliet och grillen sköttes Jussi 
Husso. Resultet skulle kanske ha varit 
annorlunda men Pertti glömde att flyga 
hela programmet.                                         π

Alf Lindholm

Resultat Classic Stunt i Kuopio 23 juli

Placering, Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa

1. Elias Mayer 1006,33 1006,33 1008,33 2015,66

2. Mikko Husso 920,33 1006,00 981,66 1987,66

3. Pertti Heiskanen 717,66 751,00 684,33 1468,66

4. Alf Lindholm  (kvadd innan tävlingen) 

Totalt Finska mästerskapet 2017

1. Tuomas Juutinen

2. Elias Mayer

3. Kai Karma 

4. Mikko Suokas

5. Alf Lindholm

6. Pertti Heiskanen

7. Jussi Husso

Resultat Ruska Classic i Kuopio 30 september

Classic

Placering, Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 2 bästa

1. Mikko Husso 1095 1073 1054,5 2168

2. Tuomas Juutinen 1012,5 1054,5 1059 2113,5

3. Alf Lindholm 734 829,5 157,5 1563,5

4. Pertti Heiskanen 615,5 789 537,5 1426,5

X-stunt

1. Raimo Sällinen 74 84 84

Domare Lasse Aaltio och Matti Husso. Poängräknare Jussi Husso.

Domare Lasse Aaltio, Matti Husso och Jussi Husso. Poängräknare Juuso Huhturi.

Prispallen från Ruska Classic 30 september.
Mikko Husso, Nakke OS 35 FP, Tuomas Juuti-
nen, Thunderbird OS 40L, Alf Lindholm, Trumf 
Special OS 40 FP, Pertti Heiskanen, Trumf 
Special Eldrift och Raimo Sällinen, Blue Pants 
Webra?

Alf Lindholms hobbyrum den 19 augusti med 
Smoothie och Trumf Special under reparation.
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NAMN EFTERNAMN GATA POSTNR ORT & LAND E-POST TELEFON

SLIS MEDLEMSLISTA 2017

Staffan Ahlström Pastoratstigen 4 236 33 Höllviken staffan_ahlström@yahoo.com 040-45 53 66, 

      0707-996339

Ove Andersson Åsgatan 2 C 724 63 Västerås ovef2b@comhem.se 021-13 17 42, 

      070-222 88 96

Tord Andersson Hammarögatan 5 691 35 Karlskoga tord.andersson@nobelbiocare.com 0586-349 69 

Göran Aronsson Finnströms väg 8 548 32 Hova go.aron@telia.com 0506-309 31, 

      070-1141699 

Kjell Axtilius Huldrestigen 9 141 73 Segeltorp k.axtilius@gmail.com 08-774 49 15 

Johan Bagge Jonsberg kvarnen 610 26 Vikbolandet johan@bagge.se 0707-670506  

Raimo Barck Hogrän Tomsarve 130 621 96  Visby raimo.barck@telia.com 0498-26 61 33, 

      0706-93 77 39 

Jan Beide Vendelvägen 25 302 74 Halmstad jan.beide@telia.com 070-8751891 

Mats Bejhem Lövstavägen 96 194 42 Upplands-Väsby mats.erik.bejhem@bredband.net 08-59 03 03 97 

Jan Bjernby Box 17 439 03 Fjärås  0300-54 04 38 

Erik Björnwall Blomstervägen 6 372 94 Listerby erik.bwall@telia.com 0457-175 64 

Willy Blom Evalundsvägen 40 138 34 Älta willyc.blom@gmail.com 08-773 32 72 

Lars Erik Borg Ripgatan 20 582 39 Linköping  0705-663410 

Gunnar Brodén Aprilgatan 24 LGH 1202 415 15 Göteborg broddarn@telia.com 031-411429, 

      072-1770206 

MFK Snobben c/o Ottosson Olas Väg 13 295 73 Nymölla ottosson.kawaz1@gmail.com 0706-285905 

Jan Carlerud Evalundsvägen 68 138 34 Älta jance@telia.com 08-55 61 90 52 

Gunnar Carlsson Lädersättravägen 99,4tr 176 70 Järfälla rcflyer@spray.se 070-4946807

Ingvar Delèn Havrevägen 2 244 36 Kävlinge    

Conny Ehlin Heden 33 780 53 Nås kjellpiffo@hotmail.com 0104566568 

Staffan Ekström Klockarevägen 10H 247 34 Södra Sandby staffan.ekstrom@telia.com 046-514 75 

Lars Eriksson Sveavägen 22A 1T 811 40 Sandviken  026-270026 

Alf Eskilsson Ringgatan 17 434 41 Kungsbacka  0300-777 66,   

      0730-40 76 13 

Valdemar Falk Hällbygatan 23 752 19 Uppsala vallefalk@bredband.net 018-51 57 31 

Örjan Falk Fågelbovägen 5B bv 611 36 Nyköping  0707-40 88 24 

Jonny Ferm Kärleksstigen 2 549 41 Moholm  076-188 40 66 

Esbjörn Forslund Lilldalsvägen 36 144 61 Rönninge esbjorn.forslund@gmail.com 08-53 25 10 84 

Mats Franzén Hyttegatan 61 661 42 Säffle familjen.franzen@telia.com 0533-171 17 

Arne Frinndal Källängsvägen 26 LGH 1104 181 44 Lidingö arne.frinndal@comhem.se 08-765 58 69 

Hans Gornitzka Källängsvägen 36 LGH 1504 181 44 Lidingö hans.gornitzka@comhem.se 08-765 58 32 

Jan Gustafsson Fiskvägen 7 815 45 Tierp guffy@telia.com 0293-133 98 

Fredrik Hallgren Hagalundsvägen 3D 618 33 Kolmården fredrik.hallgren@gmail.com 070-5688277 

Pertti Heiskanen Urheilutie 37 FIN-40800 Vaajakoski, Finland pertti.heiskanen@live.fi  

Anders Hellsèn Badhusgatan 4 294 31 Sölvesborg guzzten@gmail.com 073-847 83 12

Matti Husso Karhumäentie 11 FIN-71480 Kurkimäki, Finland 

Johan Isacson Läkarvägen 11 B 163 42 Spånga j.isacson@telia.com 070-249 51 01 

Alf Jansson Sturegatan 4 LGH 1404 692 35 Kumla Alf-ingrid.jansson@comhem.se 019-57 84 30 

Ingvald Jansson Ängabacken 48 692 36 Kumla  073-823 19 61 

Kristian Jansson Vårhagavägen 6 461 98 Trollhättan cet.63@glocalnet.net 0708-44 09 31 

Magnus Jansson Krokvägen 10 715 32 Odensbacken  

Håkan Johannesson Lingonvägen 31 448 37 Floda eclhjson@telia.com 070-615 40 13 

Ingvar Johansson Hotellgränd 2 735 31 Surahammar  0220-36410 

Kaj Johansson Hägersborgsvägen 2 723 35 Västerås kajdc3@gmail.com 070-221 30 05 

Peter Johansson Skogsbacken 12 ,7tr 172 41 Sundbyberg cub.7364@gmail.com 072-9216033 

Thomas Johnsson Lygneviksvägen 12C 439 72 Fjärås songwriter@cub.nu 0735-07 40 78 

Ingolf  Johnsson Lygneviksvägen 12  439 72 Fjärås injo@yahoo.com 0733-30 04 54 

Kauko Kainulainen Väderstrecksgatan 12 418 31 Göteborg kaukos@spray.se 031-53 51 03 

Stefan Karlsson Smedvägen 24 691 53 Karlskoga stefan@jkhobby.se 0586-538 90 

Leif Karlsson Björnvägen 20 LGH 1101 137 31 Västerhaninge leifkarlsson5406@gmail.com 08-500 10 600 

Sven Karlsson Guldringen 6 LGH 1002 426 52 Västra Frölunda  031-29 51 63, 

      0703-35 31 91 

56 1/2017



NAMN EFTERNAMN GATA POSTNR ORT & LAND E-POST TELEFON

Harry Kolberg Måltrostvägen 38 N-3617 Kongsberg, Norge harry.kolberg@gmail.com +47 32 73 38 23, 

      +47 958 05 648 

Roger Ladds ”Rochford”Station Road Hubberts Bridge,Boston, Lincolnshire,PE20 3QT, Great Britain 

     busterjudge@gmail.com +44 7984694099 

Ingemar Larsson Forbondegatan 14 462 41 Vänersborg ingemar.larsson.vis@telia.com 0521-672 12, 

      0703-40 44 05 

Per Larsson Ånestadsgatan 79 603 70 Norrköping i.p.larsson@telia.com 011-14 28 93 

Johan Larsson Lilla Tunnlandsgatan 7 414 77 Göteborg  0723-717580 

Björn Lindgren Armevägen 23 LGH1301 974 43 Luleå  070-395 50 21 

Alf Lindholm Jägargatan 7 FIN-10600 Ekenäs, Finland affe1407@hotmail.com +358 400 4783 90 

Niels Lyhne-Hansen Gormsvej 14 DK-7080 Börkop, Danmark lyhne@get2net.dk +45 22 62 19 51 

Niklas Löfroth Skolbacken 12C 656 71 Skattkärr niklas.lofroth@telia.com 070-209 69 65 

Lennart  Magnusson Åsedavägen 16 360 76 Älghult lennart.m@hotmil.com 070-245 01 35 

Lauri Malila Grand Rue 8 CH-1347 Le Sentier, Suisse-Switzerland lauri.malila@gmail.com  

Bengt Martinelle Skälläng 2 610 27 Vikbolandet bengt.martinelle@telia.com 0125-131 91  

Sven-Eric Martinson Vallbyvägen 108 439 73 Fjärås  0300-54 08 57 

Clamer Meltzer Fiolsvingen 16 N-7050 Trondheim, Norge clamer.meltzer@ntebb.no +47 73 93 59 98, 

      +47 414 22 616

Peter Meurling Ljungvägen 12 182 79 Stocksund petermeurling@hotmail.com 0734-26 37 29

Hans Nerback Mornäs 152 780 68 Transtrand  070-518 60 28

Per  Nilsson Mäster Ernsts gata 13 254 35 Helsingborg per.nilsson.miccroro@gmail.com 070-438 52 06

Ingvar Nilsson Källbäcksrydsgatan 11 B 507 31 Brämhult ingvarl.nilsson@telia.com 070-207 44 94

Lennart Nilsson Svartbäcksgränsen 661 136 59 Vendelsö lennart.nilsson.h@telia.com 070-588 45 34,

      08-745 12 03

Esa Niskanen Myrmalmsringen 24 136 65 Söderby 

Lennart Nord Bollmoravägen 6 135 40 Tyresö lelle.nord@telia.com 070-550 81 86

Stellan Norström Erstaviksvägen 68 138 36 Älta stunterbaron@gmail.com 08-773 23 75

Marie Ohlzon Stråbergsmyren 304 691 93 Karlskoga 

Björn  Ohlzon Orkestergatan 31 lgh 1204 421 39 Västra Frölunda bjornohlzon@gmail.com 073-991 49 65 

Göran Olsson Gyllenstiernas väg 20 183 56 Täby goran.olsson@ee.kth.se 08-15 83 20

Norvald Olsvold Finstadssletta 161 N-1475 Finstadjordet, Norge norvald.olsvold@getmail.no +47 67 90 96 80

Michael Palm Kvarnstensvägen 5 437 33 Lindome wreckbender@hotmail.com 073-442 91 71

Emil Palm Kvarnstensvägen 5 437 33 Lindome 

Bo Pettersson Rönningevägen 2B LGH 1102 144 61 Rönninge bossep37@hotmail.com 08-545 434 88, 

      0733-18 72 23

Sven Pontan Båthamnsvägen 10 179 63 Stenhamra s_pontan@hotmail.com 070-592 47 52

Lars Roos Klörupsvägen 35A LGH 1001 231 51 Trelleborg f2blars@telia.com 0410-448 26, 

      0703-44 05 86 

Conny Sahlin Ulvsta 9 726 91 Skultuna  070-571 75 99

Mart Sakalov Belevägen 13 175 68 Järfälla sm0err@telia.com 08-36 19 05

Claes Samuelsson Yttre Heden 168 783 90 Säter claess168@hotmail.com 0225-330 83, 

      0734-01 67 41

Bengt Olof Samuelsson Vetevägen 15 187 69 Täby bengt-olof.samuelsson@lottingelund.se 08-756 22 74, 

      070-267 59 14 

Peter Schramm Hagagatan 15 652 20 Karlstad peter.schramm@bredband.net 0702-35 60 37

Aaro Seppälä Pihatörmä 6 F 29 FIN-02240 Esbo, Finland aaro.seppala@astq.fi   

Per Stjärnesund Snöstormsgatan 15 723 50 Västerås stjarnesund@bredband2.com 021-80 42 34

John Strandgård Forsby 119 743 71 Björklinge john.strandgard@gmail.com 070-530 52 81 

Kent Strömbäck Finspångsvägen 533 605 80 Svärtinge st.kent@telia.com 0708-43 11 40

Leif Sundvall Odenvägen 1b 181 32 Lidingö leif.sundvall@comhem.se 0704-33 51 00

Staffan Södergren Körsbärsvägen 3 152 52 Södertälje staffan.sodergren@comhem.se 08-55 03 12 17

Per Vassbotn Einerstien 22 B N-4623 Kristiansand, Norge per-vas@online.no +47 38 08 70 95,

      +47 908 90 480 

Jerker Vinnå Safirgränd 12, 2 tr 126 79 Hägersten jerker.vinna@gmail.com 08-5490 09 47, 

      0736778861 

Jan Wold Ödegårdsvägen 49 N-1911 Flateby, Norge  +47 64 92 88 76, 

      +47 996 46 362  

Thomas Åkerdahl Arrendevägen 11 743 34 Storvreta pettson123@gmail.com 018-25 22 45 

Håkan Östman Girestavägen 4 194 55 Upplands-Väsby hakanf2d@spray.se 070-249 82 36 
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Protokoll SLIS årsmöte 2017-08-26 Västerås
§1. Ordförande öppnade mötet.

§2. Till justeringsmän valdes Thomas och Ingolf Johnsson.

§3. Till ordförande för mötet valdes Staffan Ekström och till sekreterare valdes Niklas Löfroth.

§4. Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst av mötets deltagare.

§5. Dagordningen godkändes.

§6. Föregående mötesprotokoll (från årsmötet 2016) gicks genom.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom.

§8. Revisorernas berättelse lästes upp av ordföranden.

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.

§10. Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2018 ska vara 200 kr för medlemmar i Sverige och 250 kr för  
 medlemmar i resten av världen. I Medlemsavgiften ingår en medlemsförteckning och tillgång till slis.org. 

§11. Till SLIS styrelse för år 2018 omvaldes ordföranden Staffan Ekström, sekreterare Niklas Löfroth och  
 kassören Ove Andersson samt revisorn Per Stjärnesund. 

§12. Medlemstidningen Lina 
 Ingemar Larsson och Niklas Löfroth delar redaktörskapet för Lina och gör tillsammans två nummer  
 under kommande år.

§13.  Hemsida 
 Staffan fortsätter som webredaktör. Staffan ombads att undersöka om forumet kan ges en funktion son  
 automatiskt kan anpassa storleken på bilder till accepterad storlek. Det beslöts också att hemsidan ska  
 få mer info om hur man kommer igång med linflyg.

§14.  Bidrag. Då kostnaden ökat för de senaste årens omfattande nummer av Lina beslutades att inga bidrag  
 för närvarande kan betalas av SLIS.

§15.  Domarbristen – vad göra? Samarbete med IMAC diskuterades. Anders Hellsén tar kontakt och   
 undersöker intresse och ev. möjligheter.  
 Mötet beslöt att åter hålla en domare- och regelkurs i samband med Vårtävlingen 2018.  
 Willy Blom utsågs som ansvarig.

§ 16. Övriga frågor 
 Förslag lades att försöka få annonsörer till Lina för att sänka föreningens kostnad för tidningen.  
 Vi ska fortsätta att skicka material till Modellflygnytt och att vi visa upp stunt vid meetings och andra   
 lämpliga tillfällen. 

§17.  Ordföranden avslutade mötet.

Karlstad 17-08-30

....................................................................... .......................................................................
Ordförande Staffan Ekström Sekreterare Niklas Löfroth

....................................................................... .......................................................................
Justeras Thomas Jonsson Justeras Ingolf Jonsson
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Rudolf Ross avled den 23 april 
i år efter en tids sjukdom. 
Karlskoga MFK förlorade därmed 

en av sina mest betydelsefulla och 
framträdande medlemmar.
Han var en stor inspirationskälla i 
vår klubb. Rudolf hade alltid nära till 
skratt, var innerligt snäll och mycket 
omtänksam.

Rudolf föddes 1930 i i en liten by utanför 

Danzig i Tyskland. Som 23-åring lockades 

han till Karlskoga för att arbeta på Bofors. 

Det slumpade sig så att han träffade sin bli-

vande fru Helga på tåget på väg till Sverige. 

Helga var från Königsberg i nordöstra Tysk-

land och hade nappat på ett jobberbjudande 

i Göteborg. Efter en tid flyttade Helga upp 

till Karlskoga, de gifte sig och de fick så 

småningom två söner tillsammans. 

När sonen Jürgen som så många andra 

unga grabbar på den tiden börjat intressera 

sig för modellflyg hjälpte Rudolf sin son att 

bygga och flyga några enkla linflygmodel-

ler. I tonåren tröttnade Jürgen men Rudolf 

hade funnit – skulle det visa sig – en hobby 

som skulle följa honom i resten av hans liv.

Rudolf blev mycket aktiv i Karlskoga MFK 

och han ansvarade i många år för klubbens 

ungdomsverksamhet. Vintertid ledde han 

byggverksamheten och när flygsäsongen 

började lärde han klubbens ungdomar att 

flyga och att hantera modellmotorerna.

Det är många klubbmedlemmar som 

byggt och flugit sina första modeller under 

Rudolfs överinseende.

Han konstruerade en egen modell också 

som naturligtvis döptes till ”Röde Rudolf”. 

Det var en stuntmodell med profilkropp där 

vingen kom från Top Flites Gieseke Nobler 

och resten från SIGs Banshee. Den flög 

bra visade det sig och Rudolf tillverkade ett 

hyfsat antal ”ARF-byggsatser” av den till 

stuntflygare både i- och utanför Karlskoga. 

I början på 80-talet började Rudolf att ta 

med sina ”elever” på olika flygtävlingar runt 

om i Sverige. Flera av hans adepter nådde 

efterhand fina framgångar först nationellt 

och senare även internationellt. Rudolf äls-

kade att åka på tävlingar och tävlade själv i 

Semistuntklassen där han naturligtvis flög 

med sin egen konstruktion Röde Rudolf.

In Memoriam

Rudolf Ross
Karlskoga MFK

1930–2017

Som modellflygare var Rudolf mångsyss-

lare men linflyget stod honom närmast om 

hjärtat. Han var skicklig på att bygga och 

väckte mångas beundran med sina sinrikt 

konstruerade byggjiggar och specialverktyg 

som kom till nytta även för oss andra i 

klubben. Han byggde en smart cellplast-

skärare och blev med tiden klubbens expert 

på området. Han hjälpte många klubbmed-

lemmar – både lin- och RC-flygare med 

att skära ut och planka cellplastvingar till 

deras byggen. Med sina tekniska kunskaper 

höll Rudolf också klubbens gräsklippare i 

god kondition så att gräsytorna på våra fält 

alltid kunde hållas i gott skick.

Rudolf hade ett skönt talesätt som väl visar 

hans underbara inställning till livet:

– ”För det mesta är det bra, men ibland är 

det ännu bättre!”

En vän, ungdomsledare, eldsjäl och högt 

uppskattad klubbmedlem har gått ur tiden.

Du kommer alltid att fattas oss Rudolf.

π

Karlskoga MFK genom Niklas Löfroth

Rudolf Ross med sin populära Semistuntmodell Röde Rudolf.
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