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Market overview:

RTF models

FAI F2B
WORLD CHAMPS
Podiums
I detta nummer: Intervju med Erik Björnwall • Roos La-4
• Byggtips • Modeller • Flygtips • Kungsbacka Stunt Camp
• David Chang's AV-69 • VM-pallen genom tiderna

Proxxon

Vi är återförsäljare för
Proxxon maskiner och
verktyg.

Stort sortiment
av byggmaterial

Balsa, plywood, hårdträ,
rundstav, lister m m.

MBS

Ö1 Tummelisa, byggsats.

Verktyg

Många verktyg
för hobbyisten i lager.

MBS RC Models
Din hobbybutik!
MBS
RC Models
I Herrljunga sedan 2009

Din hobbybutik!
Balsa, modellflygplan, batterier, båtar,
dekaler, fartreglage, fläktar, färg,
hjul, kablar, klädsel, kolfiber, kontakter,
laddare, lim, lister, motorer, penslar,
piloter, plast, plywood, propellrar, skruv,
sändare, verktyg, väv, med mera.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram!

MBS RC Models
Björkvägen 1, 524 32 Herrljunga
info@mbs-rcmodels.se
www.mbs-rcmodels.se
Telefon 0730-69 09 75
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– Väntan är över!

SPEED • STUNT
TEAM RACING • COMBAT

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

LINA utkommer med 2 nummer per år.
Ansvaret att sätta samman tidningen delas
av Ingemar Larsson och Niklas Löfroth.
Bidrag till LINA mottages tacksamt av
redaktionen! Ingen censur eller förkortning
av bidrag utan bidragsgivarens tillstånd.
1 års medlemskap inom Sverige kostar 200:medan det för Norden/Europa/Världen
kostar 250:-.
Avgiften sätts in på Plusgiro 96 34 51-0.

Ä

ntligen är årets första nummer av
Lina klart! Det är alltid lika spännande att se hur ni gillar resultatet!
Det är väldigt roligt att göra tidningen och
speciellt givande är kontakten jag har med
alla medhjälpare.
Även till detta nummer har ett stort antal
personer varit med och bidragit till innehållet. Ett varmt tack till:
Ingemar Larsson, Lars Roos, Ove Andersson, Michael Palm, Frank Wadle, Bruce
Perry, Paul Walker, Igor Burger, Matthew
Colan och David Chang som alla bidragit
med intressanta artiklar.
Ett litet ljus i coronamörkret tändes när
Kungsbacka MFK bjöd in till ett nytt "Stunt
Camp". Årets upplaga blev mycket lyckad och
jag hoppas att detta kan bli ett permanent
arrangemang.

Det har också flugits massor av Weatherman vilket Ingemar rapporterar om. En hel
del nostalgi utlovas i artikeln där vi tittar
tillbaka på alla tiders VM i F2B från 1960
och framåt. Detta nummer är dessutom
fyllt med extra mycket byggtips och en
sammanställning av RTF-modellerna på
marknaden gjord av Frank Wadle.
Jag tyckte att det var hög tid att intervjua en
svensk stuntlegendar och vem passar bättre
än Erik Björnwall som dessutom nyligen
firat sin 80-årsdag!
Våra trogna annonsörer 3F Hobbyservice
och MBS RC Models har köpt annonser
igen och hjälper oss med kostnaderna för
utgivningen av Lina. Handla gärna dina
hobbyprylar i dessa butiker!
Trevlig läsning!
Niklas Löfroth
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Stuntprodukter från:

TOMASZ JADCZAK

J

ag tror att de flesta som är med i någon
av alla de linflyggrupper som finns på
Facebook inte har kunnat missa Thomasz
Jadczak och hans stuntprodukter. Störst
uppmärksamhet har nog den egentillverkade elmotorn med contradrift fått men
han tillverkar en hel del annat också.
Utbudet av hans produkter ser dessutom ut
att öka hela tiden.
Hans contramotor används bl a av Polens
främsta stuntflygare Krystian Borzecki
med stor framgång. Jag har med egna
ögon sett honom flyga med den på bl a VM
i Landres för ett par år sedan. Ljudet från
motorn är väldigt speciellt men funktionen
är det verkligen inget fel på. Enligt Tomasz
väger contramotorn komplett med propellrarna och spinnern 290g.
Utöver motorn tillverkar och säljer han
även 2-, 3- och 4-bladiga propellrar, spinners, landningsställ och hjulkåpor.
Tomasz gör propellrar både för el-drift och
IC. De flesta verkar ha 6-tums stigning så
tyvärr inga propellrar för pipflygare.
Anders Hellsén har provat den trebladiga
12x6 på sin Stalker 61:a vilket fungerade
mycket bra. Enligt Anders har propellrarna
fin finish och de är mycket lätta.
Landningsstället är lite högre än de vi är
vana vid från Randy och Mejzlik vilket gör
dem lämliga för montage högre upp i kroppen. Prisbilden är väl vad man kan förvänta
sig för bra grejer. Enklast kontaktar man
Tomasz via Messenger.
π
Niklas Löfroth

Propellers
2-Blade
3-Blade
4-Blade

€ 25
€ 35
€ 40

Undercarriage parts
Landing gear:
Wheel pants:

€ 40
€ 35

Spinners

€ 35

Contra-rotating Motor:
Assembly

€ 450
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Rapport från andra upplagan av –

Kungsbacka Stunt Camp
F
Lennart Nord fyller upp sin 3D-printade tank.

Klart för start! Thomas Johnsson håller Lennart Nords Classic.

ör andra året i rad arrangerade
Kungsbacka MFK ett träningsläger för stuntflygare.
Träffen fick flyttas fram ett par gånger
p g a vind och regn men till slut kom
det fina flygvädret. Torsdag till fredag
den 16-17 Juli hade vi två dagar med
makalöst fina förhållanden. Tack vare
välvilligt inställda radioflygare i Kungsbackaklubben så hade vi linflygare
exklusiv tillgång till fältet fram till 18:00
båda dagarna.
Ryktet om förra årets lyckade träff verkade ha spridit sig för deltagarantalet till
årets upplaga hade nästan fördubblats.
Thomas, Ingolf, Staffan, Lennart, Ingemar, Kauko, Ola, Alf samt undertecknad
var alla på plats en eller båda dagarna.
T o m Jan Bjernby hade vägarna förbi
och stannade för att snacka stunt med
oss en stund!
Kanske hade det fina deltagarantalet
också att göra med att vi nog alla var
svälltfödda på att flyga tillsammans
sedan pandemin satte stopp för detta.
Thomas flög sin nybyggda Blue Max
och med tips från Ingemar Larsson att
minska storleken på luftningsröret till
tanken fick han till en perfekt stuntgång
på sin Stalker 66:a. Ingolf gjorde det
samma och även han fick samma fina
resultat. Detta är bara ett exempel på
vad värdefullt det är att träffas och
utbyta kunskaper utanför den ordinarie
tävlingsverksamheten.
Trots mängden deltagare kunde vi alla
flyga så mycket vi orkade och förmådde.
Jag och Staffan turades om att bedöma
varandras flygningar med hjälp av
det "Critic sheet" som finns att ladda
ner gratis från SLIS hemsida. Ett bra
hjälpmedel vid flygträning! Vi ses igen
nästa år!

π
Niklas Löfroth
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Ladda ner träningsbladet
från Slis hemsida! Det är
ett bra hjälpmedel när
man slipar på
stuntprogrammet.
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Thomas flög en ny Blue Max i år som pappa Ingolf byggt.
Med lite hjälp från bl a Ingemar fick Thomas till en magiskt
fin stuntgång på sin Stalker .66:a.

Kauko Kainulainen dök upp med sin fina Impact.

Team Johnsson! Ingolf och Thomas vilar mellan flygningarna.

et

7

1/2020

Kolfiberpipan lossnade ett par gånger men Ingemar fick fast den till slut.

Det var väldigt kul att flyga tillsammans igen och naturligtvis prata
stuntflyg mellan flygpassen.

Undersidan på Ingemars Kestrel.

Ingemar tankar upp inför start av Jett GMA .60 motorn.
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Paul Walker:
Stab Leading Edge

I

n my working days, there used to be a
saying we used, and the Air Force used
on us: Emperical data trumps analytical
data. This is why there are so many full
scale aircraft tests for structure, aero, etc.
Even at these levels, analytical data has to
be proven. Many times it was found that the
analytical data/analysis was not "correct".
Tests verify! I try to structure tests that
minimize variables as much as possible to
get a "good" test, in real aircraft and models
as well.
I became interested in the sharp HT LE's
in the mid '90's. I built a new stab with a
sharp LE on a take apart Impact in '97. This
test replaced a removable stab with one the
same size and weight. I tested it and found
no significant improvement. It was dropped
at that point.

Years later after I had switched to electric power, I became unhappy with the
variation I found in HT effectivness in

colder to warmer conditions. Either could
be adjusted to quality, but the change was
unacceptable. Once again I pulled out that
same stab from '97, and installed it on 2
Impacts, and the second Predator. The
change in each plane was remarkable.
Tracking improved, turn and stop improved, the control feel was more linear. The
second Predator was interesting as it had
non linear flap mechanisms in it, and still
felt more linear.
Since that test, I have built nothing but
sharp LE HT's. I have flown a lot of other
quality pilots planes, Nat's winners, and
World Champ's planes, and as far as I
am concerned, the 3rd Predator is the
best plane I have ever flown. The control
response is very linear, and corners can
be executed at what ever radius you are
wanting and willing to do. It still does nice
rounds, and the turn and stop is perfect.
Yeah, it took me years to get it there, but it
is there now. There are several factors that

have made it this way, but the sharp HT LE
is a significant part of it.
As far as the wing goes, the wing LE is
fairly blunt, but not as blunt as Brett's
Infinity. My Impacts and Predators have a
blunt enough radius as they are, and work
just fine. Sharp wing LE's are clearly a bad
thing. No argument there.
Bottom line for me is the sharp HT LE
clearly works, and are on all my planes now.
π
Paul Walker
HT = Horizontal tail
LE = Leading edge
This text was originally published in Stunt Hangar Forum on:
February 21, 2019 and has been approved by Paul Walker.

The LE is a laminate construction.
The stab has a 3/8" "core" if 1/16" ribs, with
1/16" sheeting top and bottom. The TE is a
laminate construction with a 1/32" core for
hinge slots, a layer on each side of the core to
make tge stack up 3/8", and then the1/16"to
get it to 1/2".
The LE is similar. The core is a single layer of
unidirectional tape, balsa on each side to get
it to the 3/8" and then the 1/16" sheeting.
Once the entire stab is assembled, a planer is
used to start shaping the LE. Then a sanding
block to finish it off. The carbon strip acts
as a guide for the shaping and sanding. It is
sanded sharp at the front. Once happy, the
LE is soaked with thin CA, and then sanded
smooth. Two applications of CA are applied.

– I have also found that putting "trip strips" just aft of the LE, both top and bottom also improves
round maneuvers.

At this point it is ready for paint. With this
sharp LE, one has to be very careful sanding
the paint so that the paint is not removed.
Sanding once the clear is on is nerve racking.
Real easy to cut through.
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Igor Burger:
Stab Leading Edge

I

see I missed an interesting thread, so
I will try to collect my thoughts to one
message:

1/ reason – I think I saw reasons mentioned, but shortly there are two:
– one is the problem of blunt LE in level
flight which can make an unstable bubble
just after the end of the radius on both
lower and higher surface. That bubble can
appear or disappear at very small elevator
deflections used for controlling in level
flight. That CAN lead to hunting or make
other ill effects. Howard posted a link to an
old thread where we spoke about it. Solution
with turbulator proofs that idea (described
by David Fitzgerald in a Stunt News article).
– The other is separation at LE on highpressure side in corners when air stream
comes at – 16 deg AoA to LE – that separation will allow stronger effect of the tail.
The difference for the pilot is feeling that
the model is more nose-heavy with blunt
LE in corners. Translated to pilot feeling

– sharp LE will make more nose-heavy
feeling in level and easier corners, while
blunt will make a sensitive model in level
and less sensitive model in corners. I prefer
that stable in level and easy corners.
2/ That funny picture posted by Frank only
shows the known fact, that thick airfoiled
wings with round LE do not work well in
low RE number (subcritical). Sharp LE can
move critical RE number down, easily to or
under 20 000. So no wonder that reversed
airfoil will work better. That is the reason
why we fly FLAT wings on indoor models.
Airfoiled wing simply does not work in
such conditions. Our tails are over that
value, but tails on smaller models (.15 size)
need FLAT stabs. Tested and gives repetitive results. That is why I used flat stabs on
smaller models for beginners:

Pictures below shows my stab construction.
Actually I use composite stabs, but when
I built my first Max Bee I used carbon rod
R1 mm.
I have fixtures which allow precise
positioning of that rod on flat LE. Then I
fill the gap and sand it to airfoil surface.
It makes strong LE and even after years it
does not show any problems.
π
Igor Burger
This was originally published in Stunt Hangar Forum
on: February 21, 2019 and has been approved by Igor
Burger.

Here are some links:
http://www.netax.sk/hexoft/stunt/thetiny.
htm
http://www.netax.sk/hexoft/stunt/the_
middle.htm

– I have fixtures which allow precise positioning of that rod on flat LE. Then I fill the gap
and sand it to airfoil surface.
It makes strong LE and even after years it
does not show any problems.
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Frank’s
DOs & DON’Ts
of STUNT
1. Try not to fly alone
We are all facing the same problem. Most
of us are not member of an active CL
group and share their flying field with RC
pilots rather than fellow stunt F2B pilots.
Nevertheless it is important to try to not fly
alone and have another stunt pilot present.
There are many reasons for this. The most
important reason is safety. While this could
also be covered by a RC pilot or your wife or
any other person, a fellow CL Pilot is more
aware of the special safety issues of controlline flying. He can observe the surrounding
area and ensure that no one walks into the
circle while you are flying. At the same time
he can have an eye on the preparation area
where possibly a second model is waiting

for the next flight. How often did spectators
trip over your lines? Not just is it annoying,
it is also a possible safety hazard. Not just
for the spectator getting tangled in the lines
and falling, also because the cables might
get damaged risking a fly-away or crash.
But safety is not the only reason. Most of
us consider themselves contest pilots. We
not just go out to fly for fun; we go out to
practice, to improve our flying skills. Very
few people can make it beyond a certain
level of flying without a coach. And that is
where your flying buddy comes in place.
The practice value is much increased if
someone gives you feedback after the flight.
Certain things are simply not visible from
the pilot’s point of view. If you fly alone you

Frank’s personal view
on how to become
a better stunt pilot.

not just “not improve” your flying skills,
you might even solidify your mistakes. Therefore ask your fellow CL pilot to observe your
flight from the judge’s point of view, and
occasionally from the side to check on the
size of the maneuvers. You might find it
helpful to hand him a critique sheet, so he
can sketch your mistakes.
Although I mentioned before, that most
of us don’t fly for fun, but to improve and
practice, FUN should also be a goal to
achieve during practice. For me the fun is
not so much the flights itself, it is the chatting and joking with my coach and flying
buddy between the flights. Fun is the best
motivation to go out and practice. If there is
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nothing fun about it, then you won’t be able
to motivate yourself to go out.
For me, flying with my coach means 2.5h
driving one way. But the above factors make
it worthwhile to take this strain. I rather
fly fewer flights a year, but have fun doing
it in a safe environment and with a greater
practice value. Quality beats quantity!

2. Build strong and stiff models
A few years ago a young and talented pilot
emerged on the German scene. During the
construction of his first serious attempt
of an F2B model, he contacted me for
some advice. One question he asked made
me think a lot and it took me a while to
formulate my answer. This question and
the answer to it since stuck to me.
He asked how I would rate the importance
of weight over strength and stiffness.
It might sound like a simple question to
answer, many publications in stunt magazines emphasize the importance to “build
things light”, but is this really the answer?
After a while I came to the conclusion that
strength and stiffness are more important
than the weight of the model. Of course the
weight should remain within certain limits
of what the wing can carry and the engine
can cope with. But with today’s airfoils and
engines (PA75 for example), we see many
top level models well above 2000g dry
weight.
What we don’t see at top level are models
that are built weak and flimsy.
I believe there are many reasons for this.
The two most important ones being:
• Stiff airplanes are easier to trim
• Strong airplanes last longer
Stiff airplanes are more predictable in their
behavior. This means they respond better to
trim changes. And they also respond better
to control input during flight. Nothing is
worse than a wing bending and twisting
under loads in corners. All aerodynamic
considerations and carefully designed
airfoils and wings go overboard if, under
load, the wing and airfoil have a different
shape than originally designed. I remember my old own design airplanes called
“Blackadder”. At 156cm wingspan and with
a SuperTigre G51 Engine the weight was
1500g. The wing was a standard D-Tube

construction, covered with “Oracover light”
(iron on covering). No doubt this was a light
ship. But in corners the wing flexed quite
a bit. Not just that this made it difficult to
trim the model and to fly it accurately, the
flexed wing also acted like a leaf spring.
It stored energy during the corner, and
this energy was released after each corner,
resulting in an inevitable “bunny hop”.
Although the model was light and therefore
very maneuverable, it had to be flown rather
soft to avoid this behavior. In retrospective
I would never use iron on covering again, at
least not for a serious stunt ship.

3. Don’t underestimate the
psychological aspects of Stunt
This might be the most valuable advice
there is, and I’ll keep it short and to the
point.
You win and lose in your head, not in the
circle or the pits. This is something I just
recently learned and that since has helped
me a lot to improve my scores.
And the key to this is very simple:
Happiness!
Don’t worry about scores, judges, flying
conditions, needle setting, just go out and

”Don’t worry about scores, judges,

flying conditions, needle setting,
just go out and have fun.
The other point was strength, and strength
can be equated to longevity. This is very
important as the process of trimming a
plane never ends. You will experience that
the plane gets better and better with time.
The more you fly it and trim it to perfection
the better will your results be, provided that
your plane lasts long enough to do that!
Never sacrifice longevity for weight! Apply
enough fuel proofing in the fuselage, build
the nose strong and durable. Also build the
model strong enough that it can survive
some abuse. Often you will have to fly on
rough grassland, so make sure that your
landing gear is bulletproof.
If you follow my advice your plane won’t
be the lightest, but it will serve you
several years, and you will experience
that the disadvantage in weight will be
overshadowed by a better trimmed and
more reliable model.

have fun. Surround yourself with friends
and likeminded people, laugh together,
spend the evenings together, and simply
enjoy yourself.
Because you can perform to your best only
when you are relaxed and feel good about
yourself. This also means that you should
step away from situations that are stressful.
Sometimes you practice, and whatever it
was that you tried to achieve that day, it
doesn’t work out. You begin to try harder
and harder to achieve your goal, but the
situation is getting worse and worse. Before
it actually gets that far, step away from
it, relax, have a beer with friends, and try
again next time.
At the day of the contest it is important
to stay confident, to believe in you, and to
focus on your strengths rather than being
afraid of your weaknesses. For some of us
this confidence can be ruined by comments
of other pilots. We all know those people
that address you after your flight just to tell
you how horrible it was, that you did the
same mistakes over and over again, just like
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at the last contest. They might even have
good intentions, but the result of such talk
can be devastating.
Avoid those people like the plague!
They might tell the truth, but comments
like this are the last thing you need to hear
during a contest day. They destroy your selfconfidence, with the result that your next
flight is even worse.
Rather than that leave the circle, take care
of your model and lines and then focus on
something else. Chat with friends about
sports cars or beautiful girls. Have fun and
laugh and cheer up for the next flight.
This might not improve your flying or the
scores, but in the end it’s better to be a
happy loser than a sour winner.

4. Don’t be blinkered
In my career I’ve built several F2B competition airplanes. And whenever I’ve built
a new one, I tried to be innovative. Well,
innovative might be the wrong word. The
other F2B pilots thought I was innovative,
but in fact I just adopted ideas from other
modeling categories to build stronger, lighter and stiffer. I used a very “innovative”
design for the flap and elevator construction along with the hinges, this idea was
actually published in a RC modeling
magazine in the 60s. I used “innovative”
materials like carbonfiber to a very high
extend, something F2C and F1A people are
doing for many years past.
I believe it is most important to always
walk through life with your eyes wide open.
Don’t wear blinkers like a horse on the way
to the butcher! There is so much useful
information out there, so many magazines
to read, including old ones. There are
literally thousands of websites dealing with
modeling in general. All these sources bear
the potential to contain the “next big thing”
for F2B. Who knows, maybe the next big
leap in stunt aerodynamics is, to use an
airfoil of a full size sports plane’s elevator?
Other categories of modeling, be it Freeflight or RC, are in some way well advanced
and use superior technology. It would be
foolish to believe that the way we typically
build our models is the “be all - end all”. In
fact, some fellow F2B pilots I talked to seem
to think that there is nothing to be learned
from “those RC guys”, and that all they can

Frank Wadle and Staffan Ekström at the IKR Pokal WC contest in Bitterfeld a few years back.

do is unpacking the next RTF foamie. This
is definitely not the case! Look at F3K and
how those guys build their wings. Or the
way F3D pilots build the fuselage. Or look
at how F4C Pilots apply details to the finish
of their models…

Something to try!
Different shapes of Vortex Generators.

There is always a way to improve our
models and all ingredients for the perfect
stunter are out there, we just need to find
them, import them to F2B and combine
them.
For the last few years I have been using
ready build models from Yatsenko.
Therefore my “innovations” are reduced to
the engine and surrounding. Still there are
so many things I learned. I visited tethered
car races and adopted some of their engine
care and maintenance tips. I adopted
propeller ideas from F3D champions. I got
inspired by other people’s ways to organize
the field equipment/toolbox. The list is
long, and every year I extend it. And the
best thing about all this is, those “new
innovations” are often well proven and
almost guaranteed to work.
Learning new things and techniques never
stops. Keep your eyes open!

π
Frank Wadle
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Ove Anderssons
semiskala stuntbygge:

P51 B Mustang
H

är kommer en kort presentation
om mitt senaste bygge. Jag har
utgått från Al Rabes P51D men
bygger den på mitt sätt. Den kommer att
bli en P51B som jag ska måla som svenska
flygvapnets J26 nummer 26001 Vit David,
som var stationerad på F16 Uppsala.
Den var en 1944 nödlandad Mustang som
hade namnet Z HUB som finns att läsa om
på nätet.
Jag deltog Vid VM 1978 på Woodwale
England och kunde där se Al Rabe flyga
med sin mycket fina Mustang.
Modellen har v-formad och avsmalnande
vinge som inte är alldeles enkel att bygga.
Min Mustang är i det närmaste träfärdig.
Lite slipningsarbete återstår innan
finisharbetet kan börja.
Jag har tidigare (1964) byggt en P51B där jag
utgick från Bob Palmers Thunderbird.
Vid den tiden hade Erik Björnwall också
byggt en P51B som fanns med i Aero
Modeler mars 1965 där han utgick från
Nobler.
π
Ove Andersson

Tidningsartiklar Al Rabes Mustang:
American Aircraft Modeler juni 69
Stunt News november/december 99
Aeromodeller september 78
Flying Models augusti 78
LINA nr-4 86

Ove är fortsatt
trogen Super Tigre 46!
Förhoppningsvis får vi se
Mustangen i luften nästa år.

SÅ här tillverkar Ove sina
roderok. Notera kullagren
som ger låg friktion och
lång hållbarhet.
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Nikita and Alexandr Leonidov showing
two of the RTF (Ready To Fly) model
types they offer for sale at Leonidov
Aero – La-4 and the latest La-5.

A Market Overview –

F2B RTF Models
Where it all started
When the Iron Curtain fell in the late 80s
through early 90s, more and more pilots
from Eastern Europe came to contests in
the West.
With them came their beautifully crafted
F2B models. Many of their models were
fully take-apart, making them ideal for
traveling to contests, but also ideal for selling them!
At first they simply left their models
“behind” after the contest was over, for a
small fee of course. However, soon, some
of the Eastern European modelers began
manufacturing models strictly for the
purpose of selling them.
Meanwhile, 30 years later, this has become
a small industry of its own. The number
of pilots buying rather than building is
increasing and with a growing number of

customers, more and more manufacturers
emerge.
This article tries to summarize the situation in the current market. Over the last
few years I’ve been in contact with all of
the current manufacturers and I had the
chance to see most of the available models
in-person. I will try to give my honest
impression of the models and services the
individual manufacturers provide.
Almost all of them are building the models
using similar techniques of monocoque
construction.
The basic construction is done in negative
molds in which, in a first step, a thin layer
of glassfibre-cloth is laminated.
This outer skin is followed by a layer of
balsa wood or hard foam (Airex or Rohacell)

which is pressed into the mold by vacuum.
Highly stressed spots, like the area around
the wing joiner or the engine compartment,
receive a layer of glassfibre on the inside as
well. This construction method requires a
negative mold of high quality and therefore
some investment. However, the benefits are
obvious:
• Strong and light construction.
• Easy adaptation of Take-Apart-Design.
• Perfect repeatability of the result, hence
		 perfect for serial production.
Before I go into detail, let me please clarify:
By no means is it my intention to advertise
for one of the mentioned manufacturers.
Nor do I want to advertise buying RTF
models as such. Yes, I am buying myself
rather than building, but I highly admire
everyone who builds their own planes.
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Yuriy Yatsenko (Ukraine)
"Classic"
By Yuriy Yatsenko

He is the father of this industry! He started
building models for sale decades ago and
is still considered the benchmark as far as
quality is concerned. His “Classic” model,
originating in the 90s, has withstood the
test of time like no other design, and has
become a true legend in Controlline Stunt
history, of similar importance to a Nobler or
Cardinal.
Meanwhile he has extended his portfolio
and offers 4 different designs:
• Classic
Constantly improved over the decades. Still
an exceptionally good competition airplane.
• YAK 55
Aerodynamically based on the Classic. It
uses the same wing and elevator, but with a
very scale looking YAK 55 fuselage.
• New Classic
Aerodynamically based on the Classic. It
uses the same wing and elevator, but with a
more modern, fresher looking fuselage.
• GeeBee R3
His latest design with all new aerodynamics,
fully elliptical wing and elevator.
All models are available as EL (electric)
or IC (Internal Combustion) version. In
case you order an electric version, you’ll
have to provide the entire powertrain for
installation in the model. IC models are
always equipped with Yatsenko’s “own
design” engine, the Retro Discovery.
Similar to the model airplanes, this engine
has undergone extensive development
over the past few years, from a 9ccm
to 10ccm, then a 12,5ccm followed by a
11,2ccm version. The latest version of this
engine is a .82 size (13,5ccm) powerhouse
manufactured by Fora.
Most of his models are sold as a complete
package, painted according to customer
design, with powertrain (EL or IC) installed, nicely packed in a travel-box for transportation. Most importantly, they come
fully tested and trimmed to an extremely
high standard.
You can also get what he calls “a kit” with
readily laminated shells, for those who
insist on building one of Yuriy’s models
themselves.
Yuriy is a perfectionist, his work is flawless
and of the highest quality. He is probably
the most honest man I know, a sportsman

"Classic 3"
(New Classic)
by Yuriy Yatsenko.

"Gee Bee R3" by Yuriy Yatsenko.

"Yakovlev-55" (Yak 55) by Yuriy Yatsenko.

16
extraordinaire and his customer service is
unmatched.
It is difficult to say how much he charges
for his models. Since he offers such a big
spectrum the prices vary a lot. Prices also
depend a lot on the complexity of the paint
scheme and degree of scale details applied
to the models. Therefore the best way to
get a quotation is to contact him through
E-Mail:
yuriy.iatsenko@gmail.com

1/2020
model you can have, especially in electric
version.
The quality of his models is similar to
Yuriy’s and so is the price, but his waiting
list seems to be a little shorter and delivery
times are therefore better.

Both his and his brother’s creations can be
admired on their homepage:
http://discovery-aeromodels.com
You can contact Andrey by E-Mail
(discovery@irpin.com) or via Facebook
messenger.

"Mace R-2 Shark"
by Andrey Yatsenko.

Andrey and Yuriy Yatsenko.

Andrey Yatsenko (Ukraine)
Andrey is Yuriy’s younger brother. Just like
Yuriy, he is a first class contest pilot and
winner of countless contests. Also like his
brother he builds models for sale, Ready to
Fly, or as a kit.
Being a world class pilot is absolutely essential for developing a contest airplane and,
even more so, for trimming it to best performance. Hence his, and Yuriy’s, models
are regarded to be the best flying ones.
Andrey currently offers his Shark design in
various versions. Over the years he has constantly improved this model and perfected
the design, from the first “Mace R-2 Shark”
to the latest “Shark Ellipse 3” and “Shark
Evolution”.
Just like his older brother, he prefers to
use the Retro Discovery IC Engine, but
will also build the models for electric, if
the customer provides the powertrain. His
Shark design is currently the most popular
model for top class competitors. Among
the pilots using a Shark is former world
champion Orestez Hernandez (USA),
current world champion Liu Yang from
China, as well as countless other top pilots
from around the world. It can be assumed
that the Shark is currently the best flying

"Shark Ellipse 2"
by Andrey Yatsenko.
This model belongs to
Bene Rodriguez, Brazil.

Dan Hune, Denmark is a proud owner of the Shark Ellipse. Dan ordered two front ends for the
model so he can alternate between IC and electric as he pleases.
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Aleksandr Leonidov (Ukraine)
The first time I saw one of his models was
in 2010, but it seems he has been making
take apart models for much longer than
that. Those early models were powered
exclusively by Stalker engines. Ever since
then, he improved his quality and extended
the range. Currently he offers 3 different
versions of his proven LA design and a
very attractive semiscale stunter based on
the Extra 330 L. He is willing to use most
engines on the market today like Stalker or
Retro Discovery, but mostly uses his own
design engine that he builds with help by
Profi and Fora. Alternatively, you can get
any of the models as an electric version,
for which the customer can either supply
the components (Motor, ESC, Timer, etc.)
or order them along with the model from
Alexandr.
Just like the before mentioned Yatsenko
brothers, he will test fly and trim the
models prior to shipping. The entire take
apart mechanism is inspired by the Yatsenko hardware and the models come with
a nice custom-made carry case.
His models are not quite as lightweight
as the Yatsenko models, but of similar
quality. They are strong and durable and
fly very well. Notable is his philosophy
when it comes to lap times. He, as well as
his son who is also an excellent pilot, fly
very slowly! Lap times of 5.6s are the norm.
While other models struggle to perform
well at such low speeds, the LA Models
that I have seen fly so far, seem to have no
problem at all. Corners are sharp and no
tendency for instability after a sharp turn,
even at such low speeds, can be seen.
Leonidov also has a leaning towards very
artistic and complicated color schemes.
Many of his models are very colorful and
the paint job itself is executed with high
quality.
I think overall quality and workmanship of
his models justifies the cost (approx. 2500
Euros).
He also runs a homepage displaying his
work and services: http://leonidov-aero.
com.ua
The best way to contact him is through
E-Mail leonidov.f2b@gmail.com , or via
Facebook messenger.

Aleksandr Leonidov showing two La-4e ready for shipping to eager customers.

La-5 is the latest design
from Aleksandr Leonidov.
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Shuhrat Ishbutaev (Russia)
In 2016, first images of a fully take apart
RTF model from Russia were published
on Facebook. The man behind these
publications was a young modeler from
Moscow named Shuhrat Ishbutaev. I
contacted him, and shortly after that I was
the proud owner of one of the first models
he ever sold to the western world. I learned
that the models are actually made by him
and another talented builder in Uzbekistan.
Shuhrat is the spokesman and seller and
his English is excellent. Although his first
models, called Axioma, clearly showed
some deficits in quality and workmanship,
Shuhrat and his builder have constantly
improved the models and have become a
force to reckon with on this market. Just
lately, I had the chance to see one of the
latest and improved models, Axioma2,
in-person and I have to say I was impressed
by the progress this manufacturer has
made.
Now he offers Axioma 3 with elliptical wing
and tail and it can be assumed the quality
will be further improved with each model
he and his partner make.
The models can be obtained for IC and EL
power and come either without decoration
“in white” or painted to customer
specifications. Unfortunately they don’t test
and trim the models before shipping, so
this task falls to the customer.
When trimmed properly the models have
proven to perform very well.
Price and delivery time are most attractive.
He currently asks between 850 and 1150
Euros for a model without motor or engine.
Depending on his current workload his
delivery times vary between 2 and 6
months. Shuhrat is very happy to answer
all questions within a matter of minutes
on Facebook messenger. He can also be
contacted by E-Mail shuhrat-a@mail.ru

Axioma 3 is the latest design from Shuhrat Ishbutaev.

IC or electric – it’s up to the buyer!

Nice travelbox for the model is included.

Axioma 2 from Shuhrat Ishbutaev.

Engine compartment
details under construction.
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Thunderbolt by Solomianikov, one of the two
designs he offers.

Sergii Solomianikov (Ukraine)
Sergij is currently one of the best pilots of
the Ukraine and started to develop his own
models around 2010. At first he built the
models, that he calls Maestro, exclusively
for himself and of course used them with
great success at international contests.
However, a few years ago we began to
see other pilots using his models as well.
He follows the current trend of realistic
appearance with a rather big fuselage crosssection and large canopy.
His models seem to fly exceptionally well,
which indicates a high level of aerodynamic
development and trimming. They are also
nicely painted in very attractive colors.
The construction of the models is again
similar to the Yatsenko models and they
are available as IC version with Stalker 76
engines or electric version. Sergii informed
me that he currently charges about 3000
Euros for a complete model with carry case
and that delivery time is about 1 year.
In my opinion Sergii’s models are a good
alternative for those who want an excellent
flying model that stands out from the crowd a
little. If you want to contact him, Facebook
messenger seems to be the best way.

Solomianikov's Maestro design, realistic silhouette and a nice performer.

Easy access to the battery through hatch on top of fuselage.

Sergeii and his model, a common sight at championship events.
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Andrey Shkatov (Russia)
Andrey is better known to the F2
community as a vendor of various
equipment specifically for Combat,
Speed, and Teamrace. A while
ago he started offering RTF fully
take apart stunt models built by a
man from Russia called Vladimir
Polozov. The models are called
Stranger. I have yet to see one of
these models in-person, so I can
only speculate about the quality.
The pictures currently available
show an influence by older designs
from Russia (Vladimir Strakhov).
Since Vladimir Polozov, the builder
of the models, is rather unknown
on the international contest circus,
and since no one so far has flown
one of these models at a western
contest, it’s hard to judge if these
models perform well. It can be
assumed that, provided the models
are straight and stiff and after some
trimming, they should work fine.
And the very competitive price of
these models (800€ to 1150€) surely
makes them interesting for intermediate pilots.
So far, only models for or with
various IC engines (mostly Stalker
and Skif) are offered in
Andrey’s online store:
https://f2abcd-store.ru.

Some of these models are sold as complete sets, with engine and prop.

Others come without engine, like this example.

I’m curious to learn more about
these models and hopefully we will
see one at a contest soon.

Different designs, all sharing the name "Stranger".
Molded fuselage and fully take apart.
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Vasily Astrakharchik (Russia)
Just like Shuhrat, Vasily came to our
attention through Facebook posts showing
pictures of his models. They are quite
attractive and interesting as they feature a
rather unusual airfoil and an inventive take
apart system. This uses a large diameter
carbon tube which connects the fuselage
with the wings, much like on RC pattern
airplanes.
It appears from the pictures I’ve seen, that
Vasily is a skilled craftsman. The model is
designed with professional help by aerodynamic experts of the research institute
SibNIA and using state of the art CAD
software. This resulted in a very elaborate
aerodynamic package.
The model is only available for electric
motors. First reports from top pilots testing
this model are in fact very promising. The
price according to the manufacturer is
1900 Euros without drivetrain components,
and a delivery time of 3 months has to be
expected.
I think this model represents the future of
Stunt better than any other model listed
here. It is not based on traditions or trial
and error, but computer calculated airfoils
and designs. It will be most interesting to
see how this model does in competitions
next year.

Conclusion
As you can see, there are quite a few
options to choose from. A few are wellknown and proven; some are rather
unknown and innovative. There are some
which are experimental and futuristic
models designed solely with performance
in mind; others are semi-scale models of
real airplanes. There is something for every
taste and wallet size within this selection
and the market is expanding!
So gentlemen, choose your weapon!
π
Frank Wadle

Very sleek model by Vasily. Lots of development went into the airfoil and aerodynamics.

Typical for modern EL designs: a long nose.

Straight and square models are the keys to success.

Serial production.

Nice molds for the fuselage.

Sophisticated technology throughout.
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Byggtips:

Dekor med hjälp
av schablonvinyl

D

e flesta stuntpiloter vill gärna
ge sin modell ett så tilltalande
utseende som möjligt. I alla fall
när man utvecklat sin flygskicklighet så
pass att man kommit förbi kraschstadiet.
Det går att skapa ett attraktivt utseende på
modellen med hjälp av flera olika tekniker
och material. Det är ofta kunskap, en
smaksak eller tillgång till lacker, färgfabrikat eller plastfilm som avgör för var och en
vilken väg man väljer att gå.
Nu när elmotorerna blir allt vanligare kan
även plastfilm bli ett intressant alternativ.
Att det går att få ett fint resultat med plastfilm bevisades på senaste EM där Krystian
Borzecki (POL) vann pris för finaste modell
med en finish inspirerad av Red Bull (se
bilder på Krystians modell i Bitterfeldartikeln i Lina nr 1 2019).
Mina modeller har alla ännu så länge
förbränningsmotorer och jag väljer därför
att lacka med Randolph Butyrate dope. Det
minskar radikalt risken för oljeintrång och
ökar livslängden på modellen.
Som med allt annat finns både för- och
nackdelar med dope. I Sverige säljs
Randolph dope av Arigoteknik i burkar om
minimum en knapp liter (1/4 gallon) vilket
ibland är långt mer än vad man behöver.
Det luktar ganska starkt och man behöver
ett välventilerat rum där man målar.
Fördelarna är att dope är relativt enkelt att
använda och ger ett lätt och fint slutresultat
med rätt teknik.

Oavsett val av färgfabrikat så är målningsmallar av självklistrande vinyl en
otroligt bra hjälp vid maskeringsarbetet
då det är dags att måla modellen. Det går
att skära ut nästan vilka former som helst
i schablonvinylen men det finns en nedre
gräns för hur liten mallen kan bli. I det fallet är troligtvis vattendekaler lämpligare.
Med dagens datorteknik kan man styra en
skärmaskin med hjälp av en datafil som
man kan skapa i sin egen dator.
För att det ska fungera behöver mallarna
du vill ha vara utformade med hjälp av
s k vektorbanor (kallas också Bézierkurvor). För detta krävs ett program som
kan hantera vektorgrafik. Corel Draw
och Adobe Illustrator är de vanligast
förekommande.
Man skulle kunna förklara ”vektorgrafik”
som matematiskt beskrivna banor eller
former.
Ett typsnitt är i grunden uppbyggt med
denna teknik. Detta är extra praktiskt
när man vill utsmycka modellen med
SWE-nummer, namn, stjärnor och andra
symboler som finns tillgängliga i mängder
av typsnitt.
När du är nöjd med ditt val av typsnitt
och skrivit din text behöver den dock
konverteras till rena vektorer för att
det sedan ska fungera problemfritt i
skärmaskinen. Det finns ett enkelt
kommando för detta i ovan nämnda
program benämnt ”Omvandla till banor”.

Glöm inte att anpassa storleken till den
önskade ( skala 1:1) När du är klar sparar du
dina filer i formatet ai, eps eller pdf.
Pixelbaserad grafik som ofta är sparad i
format så som tif, jpeg, bmp m m fungerar
tyvärr inte som styrfil till skärmaskinen.
En skärmaskin eller skärplotter, som de
också kan kallas, kan liknas vid en printer
som har en kniv i stället för ett printhuvud.
Så istället för att printa med laser eller
bläck, så sitter det en liten kniv som skär ut
längs konturerna på ditt motiv.
Man kan skära i ganska många olika
material, men de vanligaste är vinyl och
papper.
De flesta lokala tryckerier har idag denna
tjänst och kan hjälpa dig att skära ut
mallarna. Det finns många olika kvaliteter
av självklistrande vinyl på marknaden
och därför är det viktigt att du anger för
tryckeriet att det är målningsschabloner
som du önskar få. Schablonvinylen
är relativt tunn och har en svagare
vidhäftning än vinyl avsedd för dekaler.
Det är också viktigt att du tydligt anger om
mallen ska vara positiv eller negativ så att
tryckeriet rensar bort rätt del av vinylfilmen
efter att mallen är utskuren.
En typisk exempel där denna teknik förenklar arbetet enormt är om man vill applicera
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schackrutor på sin modell (som jag har en
förkärlek att vilja göra… ;-)).
Beroende av kulörval får man förstås
anpassa tekniken men i mitt fall har jag
först sprejmålat den vita färgen. Klistrat
på mallen (där då de vita rutorna täcks
över) och därefter sprejat svart. När färgen
torkat är det bara att försiktigt pilla bort
ruta för ruta. Resultatet blir perfekta vita
och svarta rutor med knivskarpa hörn som
exakt möter varandra. Att få samma fina
resultat med rutor tejpade för hand är en
stor utmaning.

Börja med att placera mallen på rätt plats.

Håll fast mallen i sitt rätta läge med en bit
tejp på mitten.

Avlägsna skyddspappret upp mot tejpen och
klipp bort det med en sax.

När skyddspappret klippts bort fäster du
mallen från mitten ut mot kanten.

Stryk med handen så att det fäster ordentligt
och se till att eventuella bubblor försvinner.

Nu är mallen fixerad i sitt läge och du kan dra
loss tejpen som hållit den på plats.

Lyft upp den lösa delen av mallen och
avlägsna det resterende skyddspappret.

Fäst återigen från mitten ut mot kanten. Stryk
med handen så att mallen fäster ordentligt.

Drag försiktigt bort appliceringsfolien. Mina
mallar hade en tendens att vilja lossna i detta
moment så jobba lugnt och metodiskt.

Så här blev det målade resultatet efter att
mallen och all maskering avlägsnats.

Mallens beståndsdelar
Mallen består av tre delar/skikt.
Överst sitter en appliceringsfolie. Den
har ett svagt adhesiv och är oftast
transparent. Appliceringsfolien sitter
ovanpå schablonvinylen för att förenkla
monteringen. Underst sitter bäraren som
består av ett silikonbehandlat skyddspapper
som skyddar den klistriga sidan av vinylen.
Bäraren avlägsnas då mallen ska fästas
mot underlaget. Själva schablonen är alltså
mittenskiktet av det hela.

Så här fäster du en mall på modellen
Eftersom vinylfilmen oftast ligger på breda
rullar så levereras mallarna som regel
samlade i stora sjok. Du kan därför behöva
separera mallarna genom att klippa eller
skära isär dem.
När det är dags att fästa en mall på
modellen gör du på följande sätt:
Ytan som ska målas görs ren (som vanligt)
med t ex Sikkens M600 eller Prepsol.
Använd gärna nitrilhandskar eller liknande
under arbetet för att undvika eventuella
problem med färg som släpper senare.
Fäst en bit maskeringstejp i mitten av
mallen (ovanpå appliceringsfolien). Låt
skyddspappret vara kvar ännu så länge.
Placera in mallen på modellen där den ska
sitta och håll den på plats med tejpen. Om
mallen är stor kan du eventuellt behöva
hålla den på plats med någon extra bit tejp
i ena änden.
Kontrollmät och förvissa dig om att den
sitter rakt och är rätt placerad.
När du är nöjd med placeringen lyfter du
försiktigt upp ena änden av mallen (utan att
den ruckas ur sitt läge) och pillar bort Bära-
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ren/skyddspappret in mot mitten där mallen hålls fast med maskeringstejpen. Klipp
försiktigt bort det lösgjorda skyddspappret
och fäst sedan mallen mot modellen från
dess mitt och ut mot kanten.
Nu är mallen fixerad i sitt läge och du kan
dra bort all maskeringstejp som hållit den
på plats.
Lyft nu upp den lösa halvan och avlägsna
det återstående skyddspappret. Fäst igen
från mitten och ut mot kanten. Gnugga
försiktigt uppe på mallen med t ex ett
finger och var extra noga vid kanterna så att
den fäster ordentligt. Dra sedan försiktigt
bort appliceringsfolien – Klart!
Områden utanför mallen maskeras som
vanligt med hjälp av maskeringstejp,
aluminiumfolie m m.
Kontrollera att mallens kanter fäst
ordentligt mot modellen innan färgen
sprejas (eller penslas).

En bonus med att ha grafiken i sin dator är att det blir möjligt att visualisera olika
målningsalternativ innan man tillverkar mallarna. Genom att skriva ut delar av dekoren på papper
kan man också lättare testa sig fram till rätt storlek.

Här kan man – om man vill vara extra
säker – försiktigt pensla eller spreja
mallkanterna med klarlack för att minska
risken för att färg kryper under kanten på
mallen.
Nu är det dags att applicera färgen. Jag
använder en färgspruta men det går
självklart att pensla på färgen också. Oftast
räcker ett- eller ett par lager dope för att få
lagom färgtäckning. När du är nöjd och
färgen har torkat är det dags att försiktigt
dra bort maskeringstejp och mallar. Om
det behövs kan du minska risken för
färgsläpp genom att värma med en hårfön
samtidigt som du drar.

Mallarna kan göras både "positiva" och "negativa". Viktigt att ange vad du behöver så att tryckeriet rensar bort rätt del av vinylen efter att den är skuren.

En bonus med att ha grafiken i sin dator
är att det blir möjligt att enkelt visualisera
olika målningsalternativ innan man
tillverkar mallarna. Genom att skriva ut
delar av dekoren på papper kan man också
lättare testa sig fram till rätt storlek på
utsmyckningen av modellen.
Missa alltså inte att se grafiken ”i verkligheten” i skala 1:1 då det annars är lätt att
storleken i efterhand upplevs fel.
π
Niklas Löfroth

Schackrutor, text och siffror är exempel på dekor som lämpar sig extra bra att skapa med vinylmallar.
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Byggtips:

Plywoodmallen sågas till så den följer kanten
på kroppen.

När plywoodmallen fått sina "mallningshål"
placeras den på utsidan av kroppen.

Ta hjälp av mallar när du borrar

M

allar är bra hjälpmedel vid borrning.
Speciellt som här i mitt exempel
när jag ville få exakt avstånd mellan två
hål samtidigt som de också skulle borras
parallellt med motorbockarna.
Här använde jag en bit 3 mm plywood som
sågades till så att dess kant gick i linje med
skarven mellan kroppen och kåpan då den
ställdes på tankgolvet på insidan av kroppen.
På plywoodbiten markerade jag med två
linjer rörens avstånd från tankgolv respektive

främre spantet. När hålen i plywoodbiten
var klara säkerställde jag att hålen hamnat
rätt och att mina tankanslutningsrör passade.
Sedan var det bara att placera plywoodbiten
på utsidan av kroppen och borra hålen. När
det första hålet var gjort satte jag i en bit
pianotråd i hålet för att försäkra mig om att
mallen inte skulle råka flytta på sig. Sedan
var det enkelt att borra det sista hålet. Klart!
π
Niklas Löfroth

Mallen gör det enkelt att komma exakt rätt
med hålen till tankanslutningen.

Att få rätt placering av tankanslutningen är
lätt att lyckas med med denna metod.

Byggtips:

Lucka för att komma åt kullinken till höjdrodret.

Luckor samt trimviktfäste under konstruktion.

Luckor på modellen

A

lla modeller behöver trimmas på ett
eller annat sätt innan de flyger med
sin fulla potential. För detta krävs justerbara roder och utrymmen för trimvikter
i vingtipp med fördel även i bakänden
på modellen. För att komma åt att ändra
inställningen krävs som regel olika luckor.
Det underlättar mycket att tillverka luck-

orna i ett så tidigt skede som möjligt. På
bilderna kan man se luckorna jag byggde
på min TG. Notera att de gjordes klara
innan kroppssidorna limmas mot spanten.
Slutligen ett smidigt sätt att hålla skruvar
i trånga utrymmen. Trä en bit silikonslang
över skruvskallen och stick sedan in mejseln så blir skruvandet enkelt.
π
Niklas Löfroth

Luckor avtagna – enkelt nu att trimma kärran.
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Byggtips:

2

3

8

9

Avdelning trä- och metallslöjd

GörJohanditt
eget
Larsson and Ole Bjerager preparing

Handtag

André’ Bertelsen’s equipment.

Eftersom jag är en ”gördetsjälvnörd” så
var jag tvungen att göra några hantag för
att testa om jag kan göra lika bra eller
bättre handtag än de som finns att köpa
(plus att jag måste ha handtag till alla min
Hallo Kitty clips som jag beskrev i förra
numret). De första jag gjorde hade grepp
av neoprengummi, de var väldigt sköna att
greppa men jag tyckte att känslan försvann,
det var för mjukt att hålla i. Dessa har en
alukärna hela vägen. Jag gjorde några av
13 lagers 19mm björkplywood, det kändes
stabilt och gott att greppa. Jag blev rätt nöjd
med detta, det passar min hand riktigt bra.
Dessa har inte alu igenom hela, jag tror
plywooden är tillräckligt stabil för att det
skall hålla, framtiden får utvisa detta.
här kommer en beskrivning på min simpla
tillverkningsgång:

1

Bild 2 Här är alla utsågade delar till
handtaget.
Bild 3. Jag tycker det är lättast att såga och
fila upp spåren där aluprofilen skall sitta först,
helst skall träbiten vara rektangulär och i
vinkel alla vägar, då är det lätt att få allt i
linje och i centrum.

4

5

Jag vill ha 90 mm mellan aluprofilerna, det
passar min hand bra (den är iofs stor). Bild 4.
Jag ritar grovt ut handtagsprofilen och sågar
ut denna, det gick bra med sticksågen. Jag
ville prova en lite biffigare mittendel än vad
det är på det i bild 1. Bild 5.

6

7

Nu limmar jag fast bitarna i träbiten med CA
lim, och börjar forma greppet. Dremeln är
jättebra här med. Bild 8.
Så här blev det. Bild 9.

10

11

Jag borrar två hål i varje ände genom trä och
alu för att dra ihop allt med M3 skruv, jag
droppar även lättflytande CA lim i alla skarvar
och vid skruvarna för extra säkerhet, jag vet
inte om det hjälper något men det känns bra.
Ett 5 mm hål borras och försänks också i nedre
ändan för handledsremmen. Sedan är det bara
att ytbehandla enl tycke och smak, jag oljar
bara in det med linolja, men man kan ju lacka
eller måla i någon ärtig färg, men då blir det
nog lite halt att hålla i (jag vet ju att vissa
dyra köpehandtag är lackade, men det är ju
tycke och smak). Bild 10.+ Bild 11.

12

Träbiten lägger jag nu åt sidan så länge och
ägnar mig åt alubitarna. Dessa har jag limmat
ihop för att samborra där de skall hålla ihop,
jag borrar även linkopplingshålen samtidigt. 3
mm hål där jag skall skruva ihop dem och 2,5
mm där linorna skall kopplas. Bild 6.
Först leter man upp en träbit som passar, det
behöver inte vara plywood kan jag tänka, men
det är nog bra om det är ett hårt träslag.
Sedan åker man till Bauhaus och köper en
aluminiumbit, den jag köpte var 60X3 mm,
1 meter lång, det räcker till många handtag
(jag har även gjort roderok av detta). De
har även vackra snören som man kan ha till
handledsremmar.

När jag borrat så kom jag på att jag kanske
skall ha en finjusteringsmöjlighet här, så
jag gjorde hålen avlånga, då kan jag skjuta
den yttre biten utåt om jag vill ha finare
justermöjlighet än de olika långa clipsen
medger. Dremeln var bra att ha här. Bild 7.

Till slut lite varianter jag tillverkat med två
köpehandtag som jämförelse.
π
Michael Palm
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De värsta ojämnheterna spacklades bort när
det var dags för renovering.

Försökte få en slät yta med hjälp av Hagmans
stålplast.

Hade en överbliven burk med 20 år gammal
SIG Cub Yellow som jag sprejade på lådan.

Bra fältlåda för stuntflygare

D

etta är den enda fältlåda som jag
känner till som utformats för oss
stuntflygare i åtanke. Frank Wadle ligger
bakom konstruktionen och Uwe Kehnen
står för produktion och försäljning. Man får
själv bygga samman lådan men det är helt
oproblematiskt då alla plywooddelarna är
laserskurna. Lådan finns i två storlekar;
470(L) x 258(B) x 315(H)mm och
408(L) x 198(B) x 315(H)mm.
Jag köpte den mindre för knappt tio år
sedan så man kan väl lugnt säga att jag har
gjort ett långtidstest! Min låda har fungerat
perfekt men jag slarvade tyvärr lite med
ytbehandlingen. Efter många års användande hade regn och bränslespill därför
börjat att ta ut sin rätt. I våras när pandemin
satte stopp för allt tävlande passade jag där-

för på att fräscha upp den. Den här gången
fick lådan både färg och 2-komponents
klarlack så nu håller den förhoppningsvis
livet ut!
Min enda modifiering är att jag bytte till
en lite skönare axelrem då jag har ett par
hundra meter från bilen ut till fältet.
Priset för den mindre- är 50 Euro och
60 Euro för den större lådan. I priset ingår
axelrem, gångjärn samt spännen att låsa
lådan med. Man får sedan själv komplettera
med lim, lådknoppar, färg och skruv.
Beställning av fältlådan kan mailas till Uwe
Kehnen på: f2b1@gmx.de
π
Niklas Löfroth

Jag gillar axelremmen (köpt separat) och de tre praktiska lådorna som är låsbara. Jag har valt
att ha bränslesprutan på en Terry-klämma utanpå lådan för att inte kladda ner insidan i onödan.

För att bränsleskydda lådan sprejade jag på
en 2-komponents klarlack. Slutresultatet blev
över förväntan.

Fick en idé att ha med "alla" Sveriges klubbar
med linflygare på lådan.
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Nostalgia –

FAI F2B World Champs
podiums
From the very beginning
to the present day

A

s we have to wait until next year to
enjoy the World Champs in Poland
I got the idea to write a nostalgic
article about the previous 30 World Championships in F2B. I have chosen to present
the individual Medalists and with the
help of old Result lists, Magazines and the
Internet it only took some days to gather
all results from 1960 to 2018. Finding
photos of these pilots took some more time
but with the help of several pilots (see list
below) I managed to get photos of almost
everyone.
There's an impressive number of pilots
who are at the top of the results lists year
after year. They should really be admired
for being able to stay at the top, especially
when you know what it takes to get (and
stay) there.
A bit surprising to me is that we haven’t
seen any flyer from Japan on the podium
yet considering the high class of their
pilots. At the last Champ their whole Team
went to the Final flying and in the end won
the Team Gold just before China.
Who is then the world’s best pilot of all
time? Depending on who you ask, you get
different answers but if we count medals
we get this “Super Podium”:

Photo's by:
Ove Andersson,
Gunnar Carlsson,
Kerkko Kehrävuo,
Reidar Johansson
and others.

Above: Josef Gabris, won the World
Champion title in 1966 and 1968.
Left: Bob Gieseke and his world
famous Nobler came in third in 1968.

1. Han Xinping 5 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
2. Bill Werwage 3 Gold, 3 Silver, 1 Bronze
3. Les McDonald 3 Gold
I must say it was very interesting and entertaining to write this article and I hope it will
give you readers the same joy reading it.
π
Niklas Löfroth
Silver medal winner Jim Silhavy USA, at the World Champs in Swinderby, England 1966.
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THE WORLD CHAMPIONSHIPS F2B PODIUMS, 1960–2018

1960 Budapest, Hungary
1. Louis Grondal
BEL
2. Don Still
USA
3. Bob Palmer
USA

2071.2
2066.6
2056.3

1990 Blénod, France
1. Zhang Xiangdong
2. Anatoly Kolesnikov
3. Paul Walker

1962 Kiev, USSR
1. Louis Grondal
2. Juhani Kari
3. Evgenoy Kondratenko

1927
1888
1887

1992 Hradec Králové, Czechoslovakia
1. Paul Walker
USA
6229
2. Wang Jianzhong
CHN
6153
3. Niu Anlin
CHN
6073

1964 Budaors, Hungary
1. Yuri Sirotkin
USSR
2. Juhani Kari
FIN
3. Bob Gialdini
USA

2101.6
2071.0
2027.9

1994 Shanghai, China
1. Han Xinping
2. Niu Anlin
3. Wang Jian Zhong

CHN
CHN
CHN

6653.5
6525.0
6521.5

1966 Swinderby, England
1. Josef Gabris
CSSR
2. Jim Silhavy
USA
3. Lew McFarland
USA

6013
5882
5878

1996 Norrköping, Sweden
1. Han Xinping
CHN
2. Paul Walker
USA
3. David Fitzgerald
USA

6217.5
6172.5
6149.0

1968 Helsinki, Finland
1. Josef Gabris
CSSR
2. Ove Andersson
SWE
3. Bob Gieseke
USA

5229
5210
5121

1998 Kiev, Ukraine
1. Han Xinping
2. David Fitzgerald
3. Wang Hongwei

CHN
USA
CHN

6462.5
6342
6341.5

1970 Namur, Belgium
1. Bill Werwage
2. Bob Gieseke
3. Josef Gabris

USA
USA
CSSR

1924
1920
1897

2000 Landres, France
1. Han Xinping
2. Gilbert Beringer
3. Niu Anlin

CHN
FRA
CHN

6022
6013
5920

1972 Helsinki, Finland
1. Bill Werwage
USA
2. Josef Gabris
CSSR
3. Bohumil Jurecka
CSSR

5841
5666
5599

2002 Sebnitz, Germany
1. Han Xinping
CHN
2. Juri Vejmola
CZE
3. Bill Werwage
USA

6083.5
6045
6042

1974 Hradec Králové, Czechoslovakia
1. Bob Gieseke
USA
5373
2. Bill Werwage
USA
5277
3. Bohumil Jurecka
CSSR
5211

2004 Muncie, USA
1. Bill Werwage
2. Han Xinping
3. Remi Beringer

6126.5
6111.0
6074.0

1976 Utrecht, Holland
1. Les McDonald
2. Bill Werwage
3. Bob Gieseke

BEL
FIN
USSR

CHN
SU
USA

USA
CHN
FRA

6535.5
6439.0
6410.0

USA
USA
USA

5810
5802
5746

2006 Valladolid, Spain
1. Remi Beringer
FRA
2. David Fitzgerald
USA
3. Paul Walker
USA

1073.94
1072.32
1069.29

1978 Woodwale, England
1. Bob Hunt
USA
2. Al Rabe
USA
3. Luciano Compostella
ITA

5918
5903
5858

2008 Landres, France
1. David Fitzgerald
2. Igor Burger
3. Han Xinping

USA
SVK
CHN

1056
1044
1039

1980 Czestochowa, Poland
1. Les McDonald
USA
2. Bob Hunt
USA
3. Bill Werwage
USA

5802
5767
5657

2010 Gyula, Hungary
1. Richard Kornmeier
2. Jiri Vejmola
3. Orestes Hernandez

GER
CZE
USA

2178,14
2138,56
2137,10

1982 Oxelösund, Sweden
1. Les McDonald
USA
2. Wu Dazhong
CHN
3. Ove Andersson
SWE

5813
5622
5609

2012 Pazardzhik, Bulgaria
1. Igor Burger
SVK
2. Alexander Schrek
SVK
3. Jiri Vejmola
CZE

1093.09
1053.08
1044.62

1984 Chicopee, USA
1. Zhu Younan
2. Bob Baron
3. Niu Anlin

CHN
USA
CHN

2007.34
1976.00
1965.66

2014 Wloclawek, Poland
1. Igor Burger
SVK
2. Richard Kornmeier
GER
3. Yang Jun
CHN

2263.89
2176.11
2171.61

1986 Pécs, Hungary
1. Anatoly Kolesnikov
2. Zang Xiandong
3. Paul Walker

SU
CHN
USA

5753
5648
5457

2016 Perth, Australia
1. Orestes Hernandez
2. Igor Burger
3. Richard Kornmeier

USA
SVK
GER

2266.6
2264.0
2247.9

1988 Kiev, Ukraine
1. Zhang Xiandong
2. Anatoly Kolesnikov
3. Wang Jiazhong

CHN
SU
CHN

6126
6083
6034

2018 Landres, France
1. Liu Yang
2. Marco Valliera
3. Igor Burger

CHN
ITA
SVK

1075.68
1072.87
1069.86

Pictures from top to bottom: Louis Grondal
BEL, Juhani Kari FIN, and Juri Sirotkin USSR.
Pictures taken at the Criterium des Aces,
Genk, Belgium 1963.
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Bob Gialdini USA won the Bronze
medal at the World Champs in
1964.

Ove Andersson is Sweden's most
successful stunt pilot. He won
second place in Helsinki 1968 and
third place in Oxelösund 1982.

Luciano Compostella in 1970. Eight years
later he won the bronze medal in Woodwale,
England.

F2B Team USA of 1970:
Werwage, Gieseke and
Phelps.

Bob Gieseke USA
– World Champion 1974
Hradec Králové, Czechoslovakia.

1972 Helsinki Finland. Bill Werwage was the
Gold Medal winner. This is how a guy looked
cool in the seventies!
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F2B World Champs podiums

1974 Hradec Králové, Czechoslovakia. Gene Schaffer is giving his teammate Bob Gieseke
a helping hand. This year Gieseke was the Gold medalist.

Juhani Kari FIN
won second place
in '62 and '64.

Silver medalist
Al Rabe, USA 1978
Woodwale, England.

Bill Werwage getting ready for start at the 1974
World Champs in Hradec Králové, Czechoslovakia.
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Bob Hunt and his innovative Genesis won the Gold title in 1978.
Bob Hunt won the WC title
in '78 and was rewarded with
the front cover of Aeromodeller
the same year.

The prize ceremony in Oxelösund, Sweden 1982.
The podium from left to right:
Wu Dazhong, CHN, Les McDonald USA, and
Ove Andersson SWE.

In 1984 the World Championships was held in Chicopee, USA. Les McDonald was the defending
World Champion but was unable to reach the podium this year.

Second place winner Bob Baron in 1984,
Chicopee, USA.

A fine collection of
World Champions:
Bob Hunt, Les McDonald,
Bob Gieseke, and Bill
Werwage.
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F2B World Champs podiums

1960 – Don Still USA, won second place with
his well known Stuka.

The podium in 1974 Hradec Králové, Czechoslovakia – Bohumil Jurecka CSSR, Bob Gieseke USA,
and Bill Werwage USA.

Soviet modellers at the World Championships
in 1960. Sirotkin, Kondratenko and Tautyko.

Bob Palmer, Bronze medalist in 1960.

Lew McFarland USA was third in
Swinderby England 1966.

Don Still USA and Swedish F2C pilot
Kjell Rosenlund on the AM cover.
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F2B World Champs podiums

Pictures are from the WC in 1986 Pécs, Hungary.
Above left: Paul Walker reached the podium for the
first time. Super Tigre 60 for power.
Above right: Silver medalist Zang Xiandong.

Luciano Compostella ITA (Bronze medalist in 1978) must
be the record holder of F2B participation at the World
Championships. He participated the first time in 1960
and his last was in 2002! Luciano was also seven times
European Champion, twice European Team Champion,
and twenty-three times Italian Champion! Sadly, he
passed away in 2013 at the age of 79.

World Champion 1986
Anatoly Kolesnikov with his
beautifully finished KA10
model at the European
Championships 1989.
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1992 Hradec Králové, Czechoslovakia. Paul Walker USA, won the WC title
with his outstanding Impact. Actually all three models belonged to
World Champions!

Zhang Xiangdong China, came in on top in Blénod, France 1990.

The best stunt pilot of all time? Han Xinping captured here in Landres,
France 2000. He dominated the scene for more than a decade and won
the world Champion title five consecutive times; 1994, 1996, 1998,
2000 and 2002!

1996 in Norrköping, Sweden. Paul Walker looking focused in the ready
box. He reached the second place only beaten by Han Xinping.

The Chinese F2B team in 1996,
Norrköping, Sweden.
Niu Anlin, Han Xinping,
and Wang Hongwei.
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F2B World Champs podiums
Far left: David Fitzgerald won
the WC title in Landres 2008
with his Thunder Gazer.
Left: 2008 in Landres Jiri Vejmola chatting with Igor Burger
while waiting for his turn. Two
years later Jiri won the silver
medal in Hungary.
Below left: Father and son
Beringer. Remi Beringer won the
World Championships in 2006 in
Valladolid, Spain.
Below: It's impossible to omit
the coolest model ever to appear
at a WC. Paul Walker brought his
absolutely amazing B17 Flying
Fortress to Landres in 2000.

A happy Igor Burger in Wloclawek 2014 after he won
the World Championship title.
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Igor Burger and Alexander Schrek in Wloclawek, Poland 2014. Igor was
the first F2B pilot ever to win the WC title with an electric motor.

2014 Wloclawek, Poland. Third place winner Yang Jun, China.

Orestes Hernandez World Champion in Perth, Australia 2016. This picture was
shot two years later at the WC in Landres, France.
2018 Landres, France. Yang Liu is the reigning World Champion.

1992 Hradec Králové, Checkoslovakia. Paul Walker, USA won the WC title
with his colourful Impact. Actually all three models belonged to World
Champions!
The Chinese F2B team in 1996,
Norrköping, Sweden.
Niu Anlin, Han Xinping,
and Wang Hongwei.

Richard Kornmeier, Germany flying well in Poland
2014 earning the silver medal. Richard won the World
Champion title in Gyula, Hungary 2010 and third place
in Perth, Australia 2016.
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g
Buildin
tip:
The mold is on the vacuum box, the plastic
is heating in the frame and the “sacrificial”
canopy is in place.

Immediately after the frame is dropped in
place and pressed against the box the molding
is complete! That fast and easy!

Making a custom CANOPY

I

needed a canopy for my latest stunt
weapon – The Scarlet Witch!
I have used Sig 11” canopies in previous
Stunters and found the shape to be very
pleasing. However, I wanted something just
a little different. The canopy on the ‘Witch
has two small windows behind the main
canopy. The airplane is fully take apart and
the one piece wing drops out just under the
cockpit. The design consideration of the
canopy is to have a longer gluing surface
behind the turtle deck to canopy joint.
This allowed me to create a new shape and
I set to carving! The shape would have
a spine running down the centre of the

The canopy has been cut to shape and the turtle deck
has been relieved, the canopy frame on the noseblock
has been let in.

windscreen and include the aft windows
all in one piece. The mold is balsa and is
sealed with “Smooth and Easy” epoxy. So
far so good…
I had to find some material to mold and
the .015 acetate looked good. Well, the first
couple of pulls would indicate the stretch
was much too far and the canopies were too
thin. I then found some bulk PET material
in .032. Ah HA!!! Perfect I thought!
The challenge with the operation was the
frame to force over the mold was not happy
with such a large canopy. A vaccum mold
machine was in order! SO! I dusted off
my trusty router table and set to making a

The clarity of the canopy is apparent here. The pilot is in place temporarily to ensure
the fit and because it looks cool.
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The mold is still warm, and the mold block
and sacrificial canopy can now be removed.
The sacrificial canopy ensures there is a clear
surface on the finished product.

vacuum box. See attached photo. The shop
vac is easily attached and the table draws
VERY well. A frame to hold the PET was
created from 5/8" MDF and 1/4" MDF with
a multitude of screws to hold it all together.
I happen to have a two element heater that
I could set on the bench for warming the
plastic. The mold is placed on the vacuum
box and the heater is started… Exciting
right? Stay tuned…
The plastic gets quite floppy when it’s
ready to drop. So, the vacuum is started
and the plastic with frame is slammed to
the surface of the box. Instantly the canopy
is formed! Within seconds the mold can

The canopy has been glued in
place with RC 56 canopy glue and
is being filleted with aeropoxy
light. The masking ensures the
fillet line is perfect.

The freshly molded shape is being inspected
for clarity.

You can see the molding process has produced
a good quality product. You can also see the
impression of the holes on the vacuum box.

be released and the plastic inspected. To
my dismay the mold, while finished to a
concours standard would always transfer a
blemish. It’s as if the heat were disturbing
the finish. Frustrated, I decided to leave a
failed canopy on the mold and pull another
over top. SUCCESS!! The outer surface of
the failed canopy is smooth and beautiful,
the like materials do not transfer blemishes
and the end result is excellent! See photos
of the box, frame and finished canopies.

The canopy is installed using traditional
methods, I used RC 56 canopy glue, epoxy
fillets and carbon fibre veil to cover. I made
a small router using my Dremel flex shaft
and a 1/4" router bit to inlay the plastic the
exact depth. See the photo for details. Let
me know if you have questions.
π
Bruce Perry,
(madpilot170@gmail.com)
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Svenska regler för Classic Stunt
Syfte
Dessa regler gäller för klassen Classic Stunt
där enbart modeller och motorer enligt
nedan får användas. Observera att dessa
regler enbart innehåller skillnaderna jämfört
med de internationella F2B-reglerna.
Modell
Enbart modeller som publicerats eller funnits
i byggsats före 1 januari 1970 får användas.
Se nästa paragraf för undantag. Modellen ska
följa originalritningen och får inte i större
omfattning skilja från denna. Vid anmodan
ska piloten kunna styrka modellens historia.
Modeller som enligt domarnas åsikt inte
uppfyller kraven får inte delta.
Undantag från modellkravet
Modeller som publicerats eller funnits som
byggsats före 1 januari 1980 kan medges
dispens från föregående paragraf. De måste
dock finnas med på undantagslistan (se
nedan). För att få med en modell på denna
lista måste den föreslås och bli godkänd.
Motor
Valfri motor upp till 10 cc (.60) får
användas inklusive elmotor. Modeller
på undantagslistan får ha en maximal
motorstorlek på 6,5 cc (.40). Originalmotorer
från ”tiden” utan ljuddämpare behöver inte
förses med sådana. Undantag är dock om det
fält man använder vid tävlingen har specifika
buller- eller ljuddämparkrav. Då måste
fältreglerna följas.
Linlängd och diameter
Enligt F2B-reglerna.

Säkerhet
Handlovsrem är obligatorisk. Provdragning
enligt F2B-reglerna.
Flygprogram
Flygprogrammet ska följa F2B-programmet
inklusive koefficienter.
Domare
Man ska eftersträva att tävlingen döms av en
domarpanel om minst 2 personer. Om domare
inte finns att tillgå ska de tävlande hjälpa
till att döma (i ett roterande schema så att
alla piloter är med och dömer).
Antal flygningar
Normalt ska tävlingen flygas med 3
omgångar. Tävlingsledning och de tävlande
kan också, före tävlingens start, komma
överens om att bara flyga 2 omgångar.
Resultat
Om man flyger 3 omgångar ska summan
av de två bästa räknas. Om man flyger
2 omgångar ska den bästa flygningen
räknas. Poäng utdelade för elegans och
överensstämmelse adderas till resultatet
varefter detta divideras med antalet domare
och avrundas uppåt till närmaste heltal.
Concouers d’Elegance
Domare och tävlande ska rösta fram
tävlingens snyggaste modell. De som
deltar i röstningen ska ge poäng till de 3
modeller de anser vackrast enligt skalan
10-5-1 poäng. Alla modeller som deltar i
tävlingen rankas enligt röstningsresultatet
och plats 1-10 får poäng i en omvänd skala

enligt 100-90-80-70… ner till 10. Vid
färre än 10 deltagare används samma skala
utgående ifrån 100. Dessa poäng adderas till
slutpoängen.
Överensstämmelse med original
Varje tävlande får från början 100 poäng.
Sedan görs avdrag enligt följande lista:
-10 Icke tidstypisk motor för modellen
-30 Avvikelser i byggmått, t ex förstorad
stabilisator
-20 Plastklädsel
-20 Elmotor
-10 Plankad vinge (med eller utan foam) där
originalet har sprygelvinge
-10 Modellen är på undantagslistan
Dessa poäng adderas till slutpoängen.
Undantagslista
Nedanstående modeller är tillåtna att
användas i Classic Stunt:
SIG Akrobat publicerad 1971
SIG Super Chipmunk publicerad 1973
Version 2020-01-10

Dags att börja bygga din Classic-kärra!
Nu när vi har reglerna klara bör vi kunna
köra igång en Classic-tävling så snart som
det finns 3 tävlande.
Kanske redan säsong 2021!?
Varför inte ladda ner ritningen på din
favoritmodell från outerzone.co.uk redan
idag och börja bygget!
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Positioning the pick up
corner of the tank

L

ittle device to find the position of the
pick up corner of the tank in relation
to the engine. Like this I can take out
the tank and after installing it again I have
the exact same position of the tank.
Or I can transfer tank positioning from
one model to another.
In the Yak, due to the wider fuselage, the
tank is more inboard. Therefore it has less
windup in strong wind. And it also has
more power overhead.

Just a little plywood and some wire. The
design couldn't be more simple.

That’s why I made a new tank for the
classic trying to duplicate the tank
positioning. Tank is smaller now and less
wide, so the pickup is more inboard.
π
Frank Wadle

The plywood base is a tight fit between
the motormounts.

The end of the wire is adjusted to meet the pickup-corner of the tank. Now you can transfer
the tank position to other models.

www.control-line.eu

Håll koll på
dina linor
När det gäller linflygare så är det nog
tyvärr så att de flesta av oss börjar
komma upp i åren och minnet är inte
längre vad det en gång var.
Det är lätt hänt att åren går och helt
plötsligt har man inte koll på hur
gamla linorna är som man använder
och inte eller hur många gånger de
har använts. Detta gäller i högsta grad
mig själv.
För att råda bot på detta lånade jag
hem Dymoprintern från jobbet för
att på ett prydligt sätt märka upp
mina nya linor med datum från då
de började användas. Jag passade på
att skriva längd och typ också när jag
ändå var i farten!
Hur länge kan man använda en
uppsättning linor då?
Har man rostfria linor och tar väl
hand om dom så håller de säkert i
flera år. Linorna från Frank Wadle är
tyvärr inte rostfria och kräver lite mer
omsorg med lite olja då och då som
torkas av inför flygning. Frank rekommenderar att man kasserar linorna
efter en flygsäsong men de kan säkerligen hålla längre om de är välskötta
och använts i mindre omfattning.
Samtidigt är en uppsättning nya linor
varje säsongsstart en billig investering
och inget man rimligen sparar in på
med tanke på vad konsekvensen av ett
linbrott kan kosta.
π
Niklas Löfroth
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Erik Björnwall med sin fantastiskt fina Kestrel
på Västkustträffen 2003.

Intervju med–

ERIK BJÖRNWALL
Ännu en gång grattis på din 80-årsdag Erik!!
Hoppas att du blev ordentligt uppvaktad med
mycket tårta och kaffe!

period i Lappmarken kändes det av flera
skäl trevligt att söka sig söderut i början av
90-talet.

Tack!

Du är alltså född 1940 men när vaknade ditt
modellflygintresse och ditt linflygande?

Idag bor du i Listerby, Blekinge men du är
född betydligt längre norrut än så, eller hur?
Joo, jag föddes i Umeå, sisådär 100 mil
längre norrut.
Var det jobbet som förde dig söderut?
I jobbet som apotekare och apotekschef var
det naturligt och ofta nödvändigt att flytta
när man bytte arbete/arbetsplats. Jag har
rört mig runt i Sverige och efter en längre

Minnet är ju inte längre vad det aldrig varit
men jag vill ändå minnas att det började
så smått i 7-8-årsåldern. Wentzels skiktbyggda balsaskalamodeller i 1:100 (på sitt
sätt föregångare till dagens plastmodeller)
kom tidigt och vid 10-12 år blev det mycket
Sigurd Isacssons Jetex- och gummimotordrivna modeller. Jag tror jag var 14 när jag
fick se några lite äldre grabbar som slog och
slog på en stackars dieselmotor i en linkärra
på en skolgård. Minns inte om de fick upp

ekipaget i luften men av någon anledning
fastnade jag ändå för detta för många år
framåt! Första modellen blev en ”Junior
Trainer” från Thore Haglund i Hofors.
Bestyckad med en Webra Record 1,5cc
skulle den nog flugit bra om jag insett att
såna här saker måste byggas lite kraftigare
än små gummimotormodeller. Som det
nu var delade den på sig nästan innan
första (och enda) flygningen var påbörjad!
Sedan byggde och flög jag ”Getingen” utan
större problem och därefter var det bara att
fortsätta.
Det måste ha varit lite knepigt att få tag på
byggsatser, motorer och balsaträ i början av
din karriär, eller?
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Vi hade det faktiskt ganska bra förspänt
i Umeå på 50-talet. En sport- och fiskeaffär (Blixt-Einar) sålde lite byggsatser och
motorer och sedan fanns Norrlands Modellflygindustri med egen sågning av balsa och
tillverkning av byggsatser. Och vi ska inte
glömma postorder från Wentzels och andra;
posten var snabbare och pålitligare på den
tiden!
Hade du stöttande föräldrar eller fick du själv
jobba ihop fickpengar till dina modellflygprylar?
Det var nog mest mina föräldrar som betalade min hobby! Någon sommar jobbade jag
som springschas vid en matbutik men det
gav nog inga större bidrag till flygkassan!
Du började tidigt att designa dina egna
modeller. Hur kom det sig att du vågade dig
på detta? Var kom dina designkunskaper ifrån?
Bra fråga Niklas! Och svaret blir: Ingen
aning! Jag har alltid tyckt om att rita och
spåna kring tekniska (främst flygande) ting
Och jag har fortfarande kvar pärmar med
massor av skisser på aldrig byggda stuntkärror, många kompletta med tänkta färgscheman och allt. Sedan ska jag inte förneka att
ett och annat av det jag ritade och byggde
blev ganska tvivelaktigt!
Du tycks redan tidigt ha utvecklat en stor
byggskicklighet – hur kom det sig tror du?
Det blir kanske en fråga om volym? Om
man bygger mycket, många modeller i hög
takt bör man ju lära sig något och komma
ihåg att föra med sig lite kunskap till nästa
projekt. De första linflygåren var det ju ganska små och enkla modeller det handlade
om och då blev det många modeller om
året! I takt med att modellerna blev större
och mer komplicerade minskade naturligtvis antalet färdiga byggen men takten var
fortfarande rätt hög. Samma dag som jag
slog sönder min första 35-stunt (linbrott
i första flygningen) påbörjade jag bygget

Alla bilder på denna sida är från
VM i Helsingfors 1968.
Ovan: Erik Björnwall i en av sina
officiella flygningar.
Höger: Erik startar sin motor.
Nedan: Sveriges mest framgångsrika stuntlag Ove Andersson, Alf
Eskilsson och Erik Björnwall.
Längst Ner: Här får Erik hjälp av
Alf Eskilsson att hålla i modellen.
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av nummer 2. Det imponerade faktiskt på
klubbkamraterna!
Du har fått flera av dina linflygkonstruktioner
publicerade också - Berätta!
Den enda som tagit sig ut i den internationella pressen är Mustunten som publicerades i Aeromodeller 1965. Faktiskt är det rätt
många som känner till den och mest stolt är
jag över att Henk de Jong säger att det var
den modellen han lärde sig flyga stunt med.
När han kom på att det var jag som ritat den
fick jag som tack flyga hans modell efter
tävlingen i Amerongen 1999. Jag var inte så
lite orolig över vad som kunde hända men
det var ingen fara sa Henk; han hade redan
vunnit EM med kärran! Bästa stuntmodell
jag någonsin flugit. Förresten bjöd Henk
oss på middag på en restaurang också så
han måste ha varit nöjd med Mustunten!
I övrigt har jag haft ett par nybörjar/träningsmodeller i MFN, bl.a en ”semisnobbstunt” som någon sade sig gilla. Dock har jag
inte förrän nu avslöjat att jag aldrig byggde
modellen, det var en ren skrivbordsprodukt.
Men flög gjorde den tydligen!
Och en eller två combatmodeller har jag
faktiskt fått utgivna som byggsatser från
Norrlands Modellflygindustri i slutet av
50-talet.
Du hoppade lite mellan olika linflygklasser i
början av ditt linflygande, hur kom det sig att
du fastnade för stunten?
Bra fråga igen. Speed övergav jag rätt snart
men jag hann i alla fall bli Norrlandsmästare 1958 med en Webra Mach 1-kärra som
gjorde hela 138 knutar. Första nationella
tävlingen var SM 1959 där jag blev 3:a i
TR och 2:a i stunt. Trots katastrofen (?)
med min första storstunt upptäckte jag
att dessa maskiner var mer långlivade än
sina mindre kusiner. När jag slagit sönder
tillräckligt många Oliver Tiger-motorer i
TR och combat och samtidigt upptäckte att
det gick ganska bra att flyga stunt var valet
enkelt. Tror jag…

Överst: Erik läser i sin stuntdagbok. Där förde Erik viktig info om propellrar, motorvarv, bränslemängd o s v. Mitten till vänster: Erik provdrar sina linor på VM 1996 på Bråvalla. Mitten
till höger och nedan: Erik i redy boxen vid VM i Landres 2000 tillsammans med Mia.

Du har tävlat på EM och VM vid flera tillfällen,
kan du dra dig till minnes vilka?
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Ett enda EM har det blivit och det var inte
ens ett officiellt EM. ”Europakriteriet” i
Belgiska Genk 1961 fungerade dock som
ett EM och ”alla var där”. Minnesvärt för en
hisklig resa i en överfull Volkswagenbuss,
dåligt väder och kvällarna på ”Texas Bar”.
Och framförallt minnesvärt för Rosenlund/
Björks efterlängtade seger i TR efter den
felaktiga diskningen i Ungern föregående år.
VM har jag däremot hunnit med lite mer
av. Om jag räknar rätt på fingrarna får jag
ihop till 6 tillfällen. Första gången i Kiev
1962 var minnesvärt för att detta var under
kalla krigets kallaste period. Ryssarna var
lätt paranoida och försvårade resandet
för amerikanska laget så gott det gick. Vi
andra hade det också ganska tillskuret och
bl.a. blev finska laget utskällt av sin guide
sedan några gett sig ut på icke sanktionerad
sight-seeing en kväll. Dessutom fuskade
organisatörerna sig till ryska framgångar
i tävlingarna genom att ändra reglerna
under tävlingarnas gång om det inte räckte
att tolka dem till egen förmån! Och vi ska
inte glömma flygresan Moskva-Kiev i en
Tu 104 som spakades av någon med tydlig
bakgrund som Mig-pilot. Bankningarna i
svängarna var ”intressanta” särskilt med
tanke på att jag hade stuntkärran på öppen
bagagehylla över huvudet!

Alla senare VM (1968, -90, -96, 2000 och
-02) har varit rent civiliserade i jämförelse!
Vilka mästerskap har du starkast minnen
ifrån?
62 års VM har jag redovisat ovan.
1968 hade vi ju nästan hemmaplan. Att
flyga i Helsingfors var trevligt så när som på
vindförhållandena på den parkeringsplats
där vi flög. Och att det gick så bra för Ove
och för hela stuntlaget gjorde ju inte saken
sämre. Det var inte många poäng som
skilde oss från ett lagbrons!

Erik Björnwall putsar av sin Nobler i Genk 1961.

1990 var jag pånyttfödd som stuntflygare
efter 20 års frånvaro från scenen och egentligen inte mogen uppgiften. Ovan vid hård
vind i låg motsol klockan 8 på morgonen
snuddade jag asfalten i en liggande åtta i
andra flygningen. Första omgången hade
väl gått lite bättre men inte hade jag många
namn efter mig i prislistan!
Att få tävla på hemmaplan 96 var ju en upplevelse och att få göra det på den bästa och
mest rättvisa bana som VM någonsin flugits
på var ju en upplevelse! Tyvärr drogs betyget
ned lite av en väldigt segdragen väntan på
prisutdelning men annars var mitt intryck
av hela arrangemanget väldigt positivt.

Nedan: SM på Tullinge 1996. Ove vann före Staffan
och Stefan. Erik blev 4:a det här året.
Från vänster i bild: Niklas Löfroth, Staffan Ekström,
Willy Blom, Björn Blom, Erik Björnwall, Stellan Norström,
Lennart Helje och knästående Ove Andersson.

Erik fixar något på sin Mrs Monique vid VM 1968.
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På SM 1994 i Tullinge flög Erik med sin första Kestrel.
(Detta ögonblick var mitt allra första möte med Erik,
reds. anm.)

Från VM 2000 i Landres är det två saker jag
minns just nu: Att se och höra Paul Walkers
flygningar med en fyrmotorig B-17 var fantastiskt och att som Mia och jag tappa bort
hela svenska landslaget efter den fantastiska
banketten kan också vara värt att nämna.
Där stod vi ensamma i mörkret mitt på den
franska landsbygden tills tävlingsledaren
fick syn på oss och fixade fram en buss bara
för oss. När vi sedan träffade resten av laget
var det ingen som hade saknat oss!
Om banketten i Landres var minnesvärd var
den i Sebnitz två år senare det också. Men
av helt andra skäl! För en ansenlig summa
pengar fick vi en totalt okryddad köttbit och
kokt potatis tillagat av ett militärkök i tält
utanför festlokalen. Och inte nog med att

Erik vid en av hans officiella flygningar under VM i Norrköping 1996.
Ove Andersson som också tävlade,
håller modellen.

På SM 2002 i Tullinge placerade sig Erik på fjärde plats med Kestrel nr 3 som blev
hans lättaste och kanske bästa Kestrelbygge. Tobias Lindström placerade sig på
tredje plats och var därmed ofin nog att slå Erik med den avlagda Kestrel nr 1.

det var okryddat, det fanns inga kryddor
att tillgå heller. Jag fick ge mig iväg till en
annan restaurang vägg i vägg för att låna ett
saltkar. Det gick bra men jag fick dyrt och
heligt lova att återbörda det! Ett drygt decennium efter det att muren revs fanns en hel
del kvar av det gamla Östtyskland. Sedan
avslutades kvällen med timmavis av bompabompa-musik. Vi gick tidigt! Tidigare i
veckan hade vi en fridag med sightseeing
i Dresden. Färden dit gick i hyrda bussar
med poliseskort. Grönt ljus och spärrad
trafik på sidogatorna ända in i centrum;
mycket DDR-vibbar där också!
Du är faktiskt en av få som lyckats med
bedriften att få med din partner Mia som

sällskap då du deltagit på tävlingar. Det är
ganska beundransvärt och fint att se.
Jag har försökt att få med både mitt ex då
det begav sig och min nuvarande fru men
aldrig lyckats. Vad är ditt knep?
Finns nog inga knep; det gäller att ha tur!
Och kanske att inte trötta ut sin partner
med alltför mycket tekniska resonemang
utan föra över det hela till den sociala sidan
med samvaro med trevliga människor i en
gemytlig (nåja) miljö utomhus i vackert (?)
väder. SM i all ära men det är de mindre tävlingarna jag minns mest. Och bäst! Endagstävlingar som Västkustträffarna och Wind
Mill Cup; tävlingar där man träffas och
flyger utan att tänka så mycket på vem som
vinner, där fikat är lika viktigt som poäng
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Vid VM-tävlingen 1968 bad Erik VM-deltagarna att skriva sin autograf på
hans modell! Där finns hela det italienska stuntlaget (Bagalini, Compostella,
Cappi), det amerikanska (Gieseke, Wooley, Silhavy), naturligtvis Ove och Alf
samt den finske stuntikonen Juhani Kari. Dessutom amerikanske speedflygaren Bill Wisniewski och legendariske engelsmannen Henry J. Nicholls som
representant för FAI. Och några till..!

och placering. De trevligaste utlandstävlingar Mia och jag varit på är inte de stora
mästerskapen utan mindre arrangemang
som pingsttävlingarna i Aalborg. 1997 åkte
vi till en tävling i S:t Etienne i Provence. Vi
var inbjudna av familjen Beringer som vi
träffat på Norrköpings-VM och blev mycket
gästfritt mottagna. Likadant var det två år
senare när vi tog en två-tävlingars turné till
Amerongen och Landres. Trevliga tävlingar
båda två med massor av kontakter med
stuntflygare (och deras fruar!). Dessutom
var det ju bra att ha testat tävlingsplatsen i
Landres om jag skulle komma med till VM
året därpå. Vilket jag gjorde!

Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Eriks konstruktion Mustunt blev publicerad i Aeromodeller i marsnumret 1965. För den intresserade finns ritningen och artikeln att
ladda ner ifrån outerzone.co.uk.

Vad fyller du dina dagar med nuförtiden sedan
du pensionerat dig från linflygeriet?
Förutom det sociala livet och lite nödvändigt
arbete med hus och trädgård så har jag återvänt till en gammal hobby från förr. Jag har
byggt på en modelljärnväg i snart 10 år nu.
Det handlar om en bana med amerikanskt
tema som utspelar sig i Wisconsin år 1955.
Passar utmärkt för en äldre gentleman.
Men jag läser fortfarande LINA och Mia
och jag har faktiskt bevistat ett par stunttävlingar de senaste åren!
Nu när du kan blicka tillbaka på din långa linflygkarriär – hur skulle du vilja sammanfatta
dina upplevelser? Är det något som särskilt
etsat sig fast i ditt minne?

Det första är kamratskapet och hjälpsamheten! Såväl vid våra svenska tävlingar som vid
internationella arrangemang fick man hjälp
och tips från konkurrenter som gärna ville
slå en men ändå kom med goda råd och
handfast hjälp!
Det andra är fortfarande ett mysterium:
varför blåser och regnar det alltid i Danmark
och Frankrike?!

Stort tack Erik för att du var villig att dela
med dig av alla dina minnen och erfarenheter. Vi ser alla fram emot att få träffa dig
(och Mia) på fler tävlingar framöver.
π
Niklas Löfroth

nr 3-03

Erik Björnwall med sin andra Kestrel
pryder omslaget till Lina nr 3, 2003.

Kestrel nr 2 på VM i Norrköping 1996 innan den målades om.
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materialet vet jag inte, hoppas det är något
häftigt som titan t.ex! Hela systemet löper
helt friktionsfritt eller så nära man kan
komma så klart. Något annat finns inte att
skruva på, tyngdpunktsläget får man vänja
sig vid, för leadoutsen och även tippvikten
är fasta. På elvarianten lär åtminstone utledarna vara justerbara av någon anledning.
Kanske för att det går att variera TP med
batteriet? Eller kompensera för ”pusher
prop”? Någon som vet?
Men han bygger vad man ber honom om så
det är bara att välja det man vill ha.

Lars Roos om sin –

LEONIDOV AERO LA-4

P

å allmän begäran (redaktören!) kommer här en liten, förhoppningsvis
inte alltför rörig beskrivning av mitt
nyaste leksaksplan!
Leonidov Aero är en i raden av RTF-F2B
modellproducenter i Ukraina och Ryssland.
Det finns säkert 5-6 st vad jag vet, varav
de mest kända väl är bröderna Yatsenko.
Så gott som alla bygger modellerna enligt
deras (?) konstruktionsprincip, samma
vingfäste, stabbfäste mm mm. Leonidov
Aero är inget undantag. Kvaliteten ligger på
en mycket hög nivå, jag har bara Yatsenkomodellerna att jämföra med men LA-4:an
ligger på minst lika hög nivå.

Modellen levereras i en elegant transportlåda (den var nästan lika fin som modellen!). Som alla vet är modellen delad i 6
huvuddelar och passningen mellan dessa är
otroligt bra!
Modellen är tillverkad i negativa formar
med hjälp av vacuumpåse. Materialet i
kropp- och vingskal är 1-1,5 mm(svårt
att mäta) balsa med tunn glasväv på ut
och insida. Hur mycket av finishen som
åstadkommes direkt i formen vet jag
inte men troligen någon form av primer.
Baskulören(2K acryl) är sprayad i efterhand.
Modellen är som det mesta nuförtiden
designad i ett datorprogram så klart vilket i
slutänden innebär perfekt passform på alla
frästa och laserskurna delar.

Det finns absolut ingenting som är överdimensionerat på den här modellen! T.o.m.
motorbockarna är urfrästa på ”undersidan”
utom precis där motorn sitter! Allt ser så
klent ut att man undrar om man törs starta
densamma! På tal om motor så beställde
jag kärran med Leonidovs egen motor,
”LA-76” som enligt loggan på vevhuset är
tillverkad i Profifabriken. Han kan förstås
bygga in någon annan motor om man
vill. Jag har för mig att Stalker 76:an var
standard tidigare. Min modell levererades
med målad balsakabin, jag kunde inte välja
kabintyp om jag ville ha just detta exemplar. Normalt är det el-varianten som har
denna typ av kabin för att spara vikt. Med
klar kabin och inredning blir det 60 gram
till och det var ju egentligen skönt att slippa
de grammen!
Tank medföljer så klart, den rymmer 130cc
och är värmeisolerad med balsa. Justerbar i
höjdled, bara att lossa två skruvar.
Det som kan justeras på själva modellen är
som sagt tanken, samt roderkänslighet och
neutralläge.
Lite om kontrollerna; horn och linkar är av
nylon och stötstängerna av 5 mm kolfiberrör, ganska lättviktiga saker. Tanken
med det lär vara att trögheten i systemet
minimeras och därmed reagerar modellen
snabbare på utslagen. Oket hör också hit,

Handtag och linor kan man ju laborera
med förstås. Ett linset ingick i paketet, det
var de numera ganska vanliga 4-trådiga
gulpläterade stållinorna, längd 20 m.
(med lödda ändar!) Jag köpte ett ex av hans
eleganta handtag också med den sedvanliga
snodden som anslutning, lite svårjusterat
men det går. Han erbjuder numera även en
variant med stela anslutningar för den som
föredrar det. Handtaget kändes helt naturligt att flyga med från första start, behöver
nog inte ens testa nåt annat.
Tyngdpunkten verkade ligga långt fram
men efter lite mätning kom jag fram till att
den hamnade på ungefär 15-16% av medelkordan, vilket ska vara ganska normalt.
Vingen har en aning asymmetri, innervingen är 15 mm längre än yttervingen.
Vet ej hur mycket tippvikt som sitter i men
det skulle inte förvåna mig om det är uppåt
30 gram. Motorn har någon grad utåtriktning, noll på fena/sidroder. (Löstagbart).
Totalvikten på kärran är 1700 g med tom
tank.

Nu vill ni väl veta lite om flygegenskaperna?
Det räckte med ett par varvs planflykt
efter första starten för att en definitiv
wow-känsla skulle infinna sig! Stabilt och
”groovy”, ja som en gammal Patternmaster
ungefär! Fast tre och ett halvt hekto lättare.
Vänder på en femöring utan efterslängar
och annat otyg, Jag har i skrivande stund
bara några flygningar och inget fullt
program med modellen. Så efter 25- 30
starter med fullt program kan man kanske
komma med lite fränare kritik. Men man
kan nog säga att paketet fungerar enligt
förväntningarna. Jag frågade Alexandr om
han rekommenderade att skruva in lite
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dykroder i neutralläget som ju verkar
vara gångbart nuförtiden, men svaret
blev-”I like it when all angles are zero”.
Så var det med det.
Jag har hittills kört med min vanliga
soppa, 10% Klotz/ 10% ricin men tänker
snarast testa hans rekommenderade
blandning; 8% Maxima 927/ 8%
”vanlig” ricin. ”Maxima 927” är ricinolja
med div tillsatser(men vilka och hur
mycket?) för att förbättra och greja. Men
det finns andra, Eurol racing castor t.ex.
som är lätt att få tag i häromkring, är
väl något liknande, billigare också har
jag sett.
Glödpluggen är en OS 4T, satt i vid
leverans. Propellern är Leonidovs egen
(4 st ingick) 14,6x 5,9, en rejäl snurra,
men den väger bara 20 gram ! (Låga
gyrokrafter, Niklas!)

Inte mycket till dekor på min LA-4, kanske lite för mycket vitt vid närmare eftertanke. Ommålning
i vinter? Nja....

Redaktörn ville också att jag skulle
orda lite om själva köpprocessen.
För att ta det från början så var jag mest
intresserad av en Yatsenkokärra men
med så lång kölista som dom har var det
inte så frestande. Att vänta ett par år på
leverans är inget att tänka på vid min
höga ålder!
Valet föll då på Leonidov Aero, eftersom
han vid en tidigare förfrågan för ett par
år sedan ansåg sig kunna lova en leveranstid på ett halvår. Det var ju helt ok
eftersom höst och vinter ändå närmade
sig. Man fick hoppas att det fortfarande
gällde.

LA 76.an har fin och symmetrisk stuntgång.
Motorn har ett 12 mm nyckelgrepp i baklocket,
praktisk detalj. Avgaspipen har en valk i änden
som gör att slangen inte kan halka av, bra
tänkt här också!

Nödvändigt tillbehör för snapsning eftersom
venturit gömt sig bakom luckan.

Jag köpte min modell genom TechnoHobbyWest (Crossman) med baktanken
att det skulle vara enklare med betalning genom honom(PayPal) Men det
visade sig att jag ändå fick gå till banken
och göra en överföring, en ganska enkel
och säker procedur visade det sig. No
questions asked!
Så Mike Crossman var mellanhand och
kontaktade sina polare på TechnoHobby
som i sin tur for iväg till Alexandr
Leonidov och kollade läget. En onödig
omväg kanske men det fungerade ju
väldigt smidigt ändå. Besked kom ganska omgående och överraskande att, jo
minsann, en LA-4 fanns tillgänglig och
kunde levereras inom 40 dagar!! Ingen

Motor och tankutrymme. Mest skinn och ben här! Motorplattorna är av något hårt material,
troligen pertinax.
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Elegant med svängda framkanter. ”21” betyder att det är min 21:a
stuntkärra för motorstorlek ”35” eller större.

”Ukrainskt pussel”. Under flygsäsong skruvas kärran inte isär i onödan.

Med rodret borta kommer man åt höjdhornet.
Ingen kvicklink här, bara böjd pianotråd med
fjädrande låsning.

Inte mycket att säga här. Hoppas anslutningarna håller för 17 kg dragtest!

tvekan här, kortare väntetid kunde man
knappast önska sig.
Nu gällde det att snabbt hitta på något
färgschema för jag ville inte ha hans standardvariant.
Det var dock inte det lättaste så jag tog
helvitt och tänkte att jag smetar själv på lite
snygg dekor. Detta skulle innebära en hel
del problem och funderingar men det är en
annan historia.

Avslutningsvis så känner jag mig väldigt
belåten med modell och allt. Inga som helst
problem med vare sig beställning, betalning, leveranstid, Postnord eller
något annat.

Men nu hade väntetiden minskat till 30
dagar! Det löftet hölls också men med
frakttid blev det ändå 10 dagar till. Den
som väntar på något gott väntar alltid för
länge! Hur det är med lev. tiden just nu vet
jag inte. Hans modeller tycks vara ganska
populära, enl. websidan har han levererat
över 40 st LA-4 sedan 2017 då modellen
”föddes”.
Så en dag i mitten av november förra året
var det bara att knalla iväg och hämta det
stora paketet i den lokala COOP-affären
150 m hemifrån. Det var med stor spänning
och förväntan man öppnade den lådan!
Den kvällen gick åt till att vrida och vända
på allt och beundra hantverket, ett nöje
bara det!

Ingen onödig dödvikt här heller!

Behöver man nu en sådan här kärra
för att kunna hävda sig i F2B klassen?
Nä, absolut inte, man kan bygga lika välflygande modeller själv, men kanske inte med
just detta byggsätt.
Träningsflyga måste man ju göra ändå,
men inte lika mycket med en bra modell.
Hur som helst, alla nya leksaker är en
investering i livskvalitet vare sig det är buy
and fly eller bygg själv eller hur?
Titta in på leonidov- aero.com.ua om du är
intresserad.
Hela designfilosofin för denna modelltyp
finns att läsa på discovery-aeromodels.com
Klicka på ”Classic” modellen.
Det finns även YT klipp som visar LA-4
i flygande tillstånd med byggherren vid
handtaget.
π
Lars Roos

Modellens viktfördelning:
Yttervinge............................... 250
Innervinge.............................. 250
Stabilisator............................... 90
Framkropp.............................. 340
Bakkropp.................................. 95
Huvudställ................................ 80
Sporrstäl.....................................6
Motor+ dämp........................... 440
Tank........................................ 60
Prop........................................ 18
Spinner ................................... 35
Div skruvar................................ 25
Summa:

1 689 gram
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Little tech tip

Mer om

of the day

4-bladig

PROPELLER

Flying tip!
Matthew Colan on the

4-blade PROP

O

ver the last year, I began flying
on a semi-regular basis with the
Moon brothers, Mike Scott and
Phillip Nickles in the Dallas, Texas area.
This is the same field that Bob Gieseke
flew tens of thousands of flights over
the course of his illustrious stunt career.
During my time flying with them, I have
heard many great stories about Bob, and
different engine setups he used to run.
Having only met him twice, these stories
make me wish I got into stunt just a few
years earlier so I could have a little more
time with him. The Gieseke influence
and lineage continues to this day out at
that field.
One day while flying with Doug Moon,
we had a conversation about motor
setups, and props. I don’t remember the
details of the conversation but it got me
interested in trying some new four blade
props from Brian Eather. We placed an
order for a few props and I anxiously
waited for their arrival. Long story short,
the post office delivered the props to the
wrong address, and the people that took
delivery of the props thought it was prank
mail and threw out four brand new four
bladed props. By this point, winter was
starting to set in and we didn’t order

replacements until the next spring. The
wait was well worth it!
My previous go to prop for the PA 75
was a 13.5 x 4.5" three blade made by
Chris Cox. I believe the prop is a copy
of the Mejzlik. I thoroughly enjoyed
the vertical performance and the drive
from that prop. When I put the four
blade on, it changed the way the plane
flew. With the new 13 x 4" four blade
prop, I got a very monotonous, almost
boring feel in the round loops. Flying a
hard corner resulted in needing slightly
more stick pressure to make the turn,
but locked incredibly well. The shape
of the corner seemed to change as well.
We described the three blade to almost
“swoop” through a corner; the four blade
appeared to almost stop, turn and keep
going, and without changing speed. I
liked it!
I continued to use it the rest of the
spring and at our US NATS. I never
had a time where I felt like I needed to
change props and the feel was always
the same in cold, hot, dead and windy
air that we experienced at this year’s
NATS. After this year, the four blade
will be my go to prop for the foreseeable
future on the PA 75.
π
Matthew Colan

M

in motor har fungerat
mycket bra med den
3-bladiga propeller som jag
använde under hela förra året.
Av nyfikenhet skickade jag ändå efter
ett par stycken 4-bladiga propellrar
från Brian Eather till denna säsong.
Provade en 13 x 3.75" ett par starter
med min PA75 försedda TP. Märkte
att propellern behövde mer stigning
men bromseffekten var mycket tydlig
vilket var intressant!
4-bladig konceptet hade helt klart
väckt min uppmärksamhet. Jag
ökade stigningen till 4" och fick nu
ett mycket bra resultat.
Jag gick från detta:
– Brian Eather 13.2 x 4.25" 3-bladig
– 5,2 sek/varv vid 8.9’rpm
– Bra linsträckning överallt
– Mycket skarpa hörn men med
tendensen att modellen är lätt att
överstyras.
Byte till Brian Eather 13 x 4" 4-bladig
propeller gav följande resultat;
– 5,4 sek/varv vid 8.9’rpm
– Något mer linsträckning underoch mindre över 45°.
– Stabilare med mindre benägenhet
till överstyrning.
– Väldigt tydlig bromseffekt och
därmed jämnare fart.
Helt enkelt lättare att flyga programmet.
T o m bättre motorgång med väldigt
fin växling 4-2-4. Rekommenderas!

π
Niklas Löfroth
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De tre Snobbarna i Skåne; Anders Hellsén, Torbjörn Lundgren
och Martin Alkestrand ler mot kameran men segersötman för
Anders grusades av en lossad stötstång i tredje flygningen.

V

ad gör man när årets första tävling
närmar sig och coronan slagit till
med fullt kraft så att alla tävlingar
är inställda? Vara utan ett Häxvrål? Nej,
det går ju inte... Lösningen blev att utlysa
en mail-tävling där alla kan flyga på sitt
hemmafält och rapportera in resultatet via
mail. Skulle det fungera och skulle någon
vara intresserad?

Anders Fridén var en av tävlingens debutanter.
Rossi 15 Glöd i nosen.

Kanske svårt att kalla Per Stjärnesund debutant
men så var det i alla fall!

WEATHERMAN VINTAGE SPEED, HÄXVRÅLETS MAILTÄVLING 10 APRIL 2020
Namn, Klubb, Land		
Klass
Bästa omgången
1. Anders Hellsén, MFK Snobben SWE
7G
19,0 s / 152,4 km/h / 110,0 %
2. Jörgen Aagaard, MFK Pingvinen, DEN
3G
20,1 s / 144,1 km/h / 102,5 %
3. Per Stjärnesund, Västerås FK Modell SWE
3G
20,9 s / 138,5 km/h / 98,6 %
4. Johan Larsson, Vänersborgs MFK SWE
2G
24,2 s / 119,7 km/h / 98,3 %
5. Anders Fridén, Uddevalla RFK SWE
3G
21,1 s / 137,2 km/h / 97,6 %
6. Lennart Nord, MFK Red Baron SWE
2D
21,9 s / 132,2 km/h / 97,3 %
7. Ingemar Larsson, Vänersborgs MFK SWE
4G
20,2 s / 143,3 km/h / 93,6 %
8. Jens Geschwendtner , MFK Comet, DEN
3G
22,5 s / 128,7 km/h / 91,6 %
9. Torbjörn Lundgren, MFK Snobben SWE
3G
23,4 s / 123,7 km/h / 88,0%
10. Vernon Hunt, DMMFC, GBR
3D
24,0 s / 120,7 km/h / 86,7 %
11. Luis Petersen, MFK Comet, DEN
2D
24,6 s / 117,7 km/h / 86,6 %
12. Harry Kolberg, Skedsmo MFK, NOR
3D
24,6 s / 117,7 km/h / 84,6 %
13. Niels Erik Hansen, MFK Comet, DEN
3G
25,3 s / 114,5 km/h / 81,4 %
14. Hannes Illipe, Kungsbacka MFK SWE
1
22,5 s / 64,3 km/h / 76,9%
15. Kaj Johansson, Västerås FK Modell SWE
3D
28,2 s / 102,7 km/h / 73,8 %
16. Jesper Buth Rasmussen, MFK Pingvinen, DEN
3D
30,3 s / 95,6 km/h / 68,6 %
17. Ingvar Nilsson, Kungsbacka MFK SWE
3D
33,9 s / 86,7 km/h / 62,3 %
18. Martin Alkestrand, MFK Snobben SWE
3D
35,1 s / 82,5 km/h / 59,3 %

Svaret blev ju ett rungande JA med hela
18 deltagare, dvs fler än vi tidigare haft på
någon W-tävling. Må vara att Martin Alkestrand inte hunnit klart med sin modell
och fick lite dispens att flyga med något
annat under löfte om att ha klart modellen
till nästa tävling.
Martin var ju debutant i W-cirkeln liksom
Anders F och Per S medan övriga ansikten
synts till tidigare. Debuten för Per och
Anders blev ju lyckad med plats 3 och 5
som belöning. Båda i klass 3G där också
tvåan Jörgen flög. Men ingen rådde på
Anders och hans tiokubikare!
Annars var motorer på 2,5 cc det vanligaste
drivmedlet då hela 12 st fanns i startfältet.
π
Ingemar Larsson
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Luis Petersen, Niels-Erik Hansen, Jens Geschwendtner, Jesper Buth och Jörgen
Aagaard flög alla vid Pingvinens anläggning i Bjaeverskov.

Linvrålet

E

fter Häxvrålet blev det ju ganska
snabbt bestämt att vi skulle fortsätta med mail-tävlingar eftersom
live-tävlingar knappast skulle kunna köras
under året. Så en månad senare var det
dags för Linvrålet och nu ökade det till 20
piloter. Ännu två debutanter i form av Per
Nordström och Bengt-Åke Fällgren välkomnades.
Anders och Jörgen var åter på pallen men
nu hade gamle räven Lennart Nord fått ordning på sin gamla Fora-diesel och klämde
in sig på andraplatsen. Hela 5 piloter hade
100% eller mer och det kan ju tyckas surt
när man inte når pallen fastän man slagit
rekordet. Men ju fler deltagare vi får ju
hårdare blir det i toppen.
Återigen dominerade 2,5-motorerna och
kanske kan det bero på att många har en
sådan motor liggande hemma efter att karriären i F2D eller F2C tagit slut.... Vad man
kan se är dock att man inte alls behöver ha
en modern och sprillans ny motor för att
komma högt i listan. Även äldre motorer
kan hävda sig då motorns skick och hur
man hanterar den är det viktigaste.

π
Ingemar Larsson

Tord Vejdal
kör W i både
0G och 3G.

Lennart Nord
poserar med
sina två älsklingar.

WEATHERMAN VINTAGE SPEED, LINVRÅLETS MAILTÄVLING 9-10 MAJ 2020
Namn, Klubb Land		
Klass
Bästa omgången
1. Anders Hellsén, MFK Snobben SWE
7G
18,4 s / 157,4 km/h / 113,6 %
2. Lennart Nord, MFK Red Baron SWE
2D
20,2 s / 143,3 km/h / 105,9 %
3. Jörgen Aagaard, MFK Pingvinen DEN
3G
19,8 s / 146,2 km/h / 104,0 %
4. Göran Olsson, MFK Red Baron SWE
5G
18,7 s / 154,8 km/h / 102,7 %
5. Harry Kolberg, Skedsmo MFK NOR
1		
17,3 s / 83,7 km/h / 100.0 %
6. Per Stjärnesund, Västerås FK Modell SWE
3G
20,8 s / 139,2 km/h / 99,0 %
7. Anders Fridén, Uddevalla RFK SWE
3G
21,2 s / 136,6 km/h / 97,2 %
8. Johan Larsson, Vänersborgs MFK SWE
2G
24,8 s / 116,8 km/h / 96,8 %
9. Jens Geschwendtner, MFK Comet DEN
3G
22,0 s / 131,6 km/h / 93,6 %
9. Ingemar Larsson, Vänersborgs MFK SWE
4G
20,2 s / 143,3 km/h / 93,6 %
11. Vernon Hunt, DMMFC GBR
3D
23,5 s / 123,2 km/h / 89,7 %
12. Niels Erik Hansen, MFK Comet DEN
3G
23,6 s / 122,7 km/h / 87,3 %
13. Jesper Buth Rasmussen, MFK Pingvinen DEN
3D
25,7 s / 112,7 km/h / 80,9 %
14. Kaj Johansson, Västerås FK Modell SWE
3D
25,9 s / 111,8 km/h / 80,3 %
15. Per Nordström, Nyköpings MK SWE
2G
30,1 s / 96,2 km/h / 79,7 %
16. Bengt-Åke Fällgren, Karlskoga MFK SWE
3G
26,7 s / 108,5 km/h / 77,2 %
17. Tord Vejdal, Nyköpings MK SWE
3G
27,0 s / 107,2 km/h / 76,3 %
18. Luis Petersen, MFK Comet DEN
6D
22,7 s / 127,6 km/h / 71,4 %
19. Torbjörn Lundgren, MFK Snobben SWE
3G
29,8 s / 97,2 km/h / 69,1 %
20. Martin Alkestrand, MFK Snobben SWE
3G
32,2 s / 89,9 km/h / 64,0 %
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Harry Kolberg och Jan Wold
flyger båda med Mills.

Comet Postman
COMET – POSTMAN

S

Nordisk Weatherman post-konkurrence, 30-31. Maj 2020

Diplom for deltagelse og placering
om årets
tredje mail-tävling utlyste
Köpenhamnsklubben Comet sin
Deltager:
Ingemar Larsson, SE
”Comet
Postman”.
Och återigen ökade
deltagarantalet,
denna
gång
Placering:
Nr 12 –
96,7% till
G3 23 st och med
Jan Wold som debutant.
Om det var hårt i toppen på Linvrålet blev
det definitivt inte lättare här då hela 9 piloter
fick 100% eller högre. Hugaligen! Stackars
Per som med goda 99,5% antagligen drömde
Modelflyveklubben ”COMET”
København

om en hög placering men fick nöja sig med
plats 10.
Nu flög Luis fortare än Anders och 2 st tiokubikare toppade alltså listan. Lennart hade
bytt till sin dieselkonverterade Zorro i klass
3D och knep tredjeplatsen. Dessa tre hade lite
försprång till övriga rekordflygare som låg
och trängdes strax över 100-strecket.
Torbjörn och Bengt-Åke lyckades med konststycket att båda få på tiondelen exakt samma
tid i samma motorklass. Samma procentsats
fick Jörgen och Harry även om de flög i olika
klasser liksom Jens och Vernon.
π
Ingemar Larsson

WEATHERMAN VINTAGE SPEED, COMET POSTMAN MAILTÄVLING 30-31 MAJ 2020
Namn, Klubb, Land		
Klass
Bästa omgången
1. Luis Petersen, MFK Comet DEN
7G
17,6 sek / 164,5 km/h / 118,8 %
2. Anders Hellsen, MFK Snobben SWE
7G
18,2 sek / 159,1 km/h / 114,8 %
3. Lennart Nord, MFK Red Baron SWE
3D
18,6 sek / 155,7 km/h / 111,8 %
4. Jørgen Aagaard, MFK Pingvinen DEN
3G
20,0 sek / 144,8 km/h / 103,0 %
4. Harry Kolberg, Skedsmo MFK NOR
1
16,8 sek / 86,2 km/h / 103,0 %
6. Jens Geschwendtner, MFK Comet DEN
3G
20,4 sek / 141,9 km/h / 101,0 %
6. Vernon Hunt, DMMFC GBR
3D
20,6 sek / 140,6 km/h / 101,0 %
8. Göran Olsson, MFK Red Baron SWE
5G
19,1 sek / 151,6 km/h / 100,5 %
9. Anders Friden, Uddevalla RFK SWE
3G
20,6 sek / 140,6 km/h / 100,0 %
10. Per Stjärnsund, Västerås FK Modell SWE
3G
20,7 sek / 139,9 km/h / 99,5 %
11. Johan Larsson, Vänersborgs MFK SWE
2G
24,6 sek / 117,7 km/h / 97,6 %
12. Ingemar Larsson, Vänersborgs MFK SWE
3G
21,3 sek / 135,9 km/h / 96,7 %
13. Niels-Erik Hansen, MFK Comet DEN
2G
23,5 sek / 123,2 km/h / 87,7 %
14. Jan Wold, Skedsmo MFK NOR
1
20,0 sek / 72,4 km/h / 86,5 %
15. Torbjörn Lundgren, MFK Snobben SWE
3G
25,3 sek / 114,5 km/h / 81,4 %
15. Bengt-Åke Fällgren, Karlskoga MFK SWE
3G
25,3 sek / 114,5 km/h / 81,4 %
17. Niels Lyhne-Hansen, Herning MFK DEN
4G
23,5 sek / 123,2 km/h / 80,4 %
18. Jesper Buth Rasmussen, MFK Pingvinen DEN
3D
25,9 sek / 111,8 km/h / 80,3 %
19. Kaj Johansson, Västerås FK Modell SWE
3D
26,4 sek / 109,7 km/h / 78,8 %
20. Alf Lindholm, Ekenäs MFK FIN
3D
26,6 sek / 108,9 km/h / 78,0 %
21. Martin Alkestrand, MFK Snobben SWE
3G
30,5 sek / 94,9 km/h / 67,5 %
22. Tord Vejdal, Nyköpings MK SWE
0G
20,5 sek / 141,3 km/h / 52,0 %
23. Michael Palm, Kungsbacka MFK SWE
3G
0/0/0%

Bengt-Åke Fällgren flyger med en Rossi 15
Glöd, kanske med olja från Gulf ... kanske från
3F ...

Göran Olsson, hade förutom Gröna Faran,
även tagit med sig sin finfina Geting. Den fick
dock inte flyga W!!
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Ingvar Nilsson, Alf Eskilsson och
Ola Lindgren flög i strålande väder
vid Kungsbackas fält Inlag.

Jubelvrålet

S

äsongens fjärde mail-tävling fick ta över
rollen för den inställda Oldtimerträffen
i Kungsbacka. Tävlingen till ära hade
Ingvar letat fram en gammal ”Speed Calculator” som alla tävlande begåvades med. En
bonus var att man också fick en ”konverterad”
kalkylator att användas för egna beräkningar.
Vanan trogen ökade också antalet deltagare
och nu kom 27 st till start. Mona Hellsén var,
förutom debutant, även vår första kvinnliga
deltagare. Debutant var även Erik Huss som

Erik Huss fick problem med rodermekanismen
vilket resulterade i markkontakt och trasig
stabbe. Samt trasig propeller.

Alf Lindholm blev tvungen att uppsöka den
finska sjukvården sedan han och hans Rossi
inte riktigt haft samma uppfattning om hur
man skulle ha det.

nu hade lite otur med modellen och behöver
laga inför nästa tävling.
Den här gången var det ”bara” 8 st som slog
rekord och återigen var tiorna i topp tätt
följd av två 3G-flygare där yours truly bara
var en sur tiondel bakom Per. Vi båda flyger
med Nelson-motorer från 80-talet. Den här
tävlingen hade det ökat till 18 st tvåhalvor i
startfältet!
π
Ingemar Larsson

WEATHERMAN VINTAGE SPEED, JUBELVRÅLETS MAILTÄVLING 6-14 JUNI 2020
Namn, Klubb, Land		
Klass
Bästa omgången
Klass / Tid / Hastighet / %
1. Luis Petersen, MFK Comet DEN
7G
17,6 s / 164,5 km/h / 118,6 %
2. Anders Hellsén, MFK Snobben SWE
7G
18,8 s / 154,0 km/h / 111,2 %
3. Per Stjärnesund, Västerås FK modell SWE
3G
19,4 s / 149,3 km/h / 106,2 %
4. Ingemar Larsson, Vänersborgs MFK SWE
3G
19,5 s / 148,5 km/h / 105,6 %
5. Lennart Nord, MFK Red Baron SWE
2D
20,4 s / 141,9 km/h / 104,4 %
6. Göran Olsson, MFK Red Baron SWE
5G
18,5 s / 156,5 km/h / 103,8 %
7. Harry Kolberg, Skedsmo MFK NOR
1
16,9 s / 85,7 km/h / 102,4 %
8. Per Nordström, Nyköpings MK SWE
2G
23,5 s / 123,2 km/h / 101,3 %
9. Jörgen Aagaard, MFK Pingvinen DEN
3G
20,7 s / 139,9 km/h / 99,5 %
10. Jens Geschwendtner, MFKComet DEN
3G
21,1 s / 137,2 km/h / 97,6 %
11. Vernon Hunt, DMMFC GBR
3D
21,4 s / 135,3 km/h / 97,2 %
12. Johan Larsson, Vänersborgs MFK SWE
2G
24,8 s / 116,8 km/h / 96,0 %
13. Anders Fridén, Uddevalla RFK SWE
3G
21,9 s / 132,2 km/h / 94,1 %
14. Bengt-Åke Fällgren, Karlskoga MFK SWE
3G
22,5 s / 128,7 km/h / 91,6 %
15. Niels-Erik Hansen, MFK Comet DEN
3G
23,0 s / 125,9 km/h / 89,6 %
16. Mona Hellsén, MFK Snobben SWE
3G
23,3 s / 124,3 km/h / 88,4 %
17. Torbjörn Lundgren, MFK Snobben SWE
3G
23,6 s / 122,7 km/h / 87,3 %
18. Jesper Buth Rasmussen, MFK Pingvinen DEN
3D
24,9 s / 116,3 km/h / 83,5 %
19. Jan Wold, Skedsmo MFK NOR
1
20,9 s / 69,3 km/h / 82,8 %
20. Tord Vejdal, Nyköpings MK SWE
3G
25,0 s / 115,8 km/h / 82,4 %
21. Alf Eskilsson, Kungsbacka MFK SWE
3G
26,6 s / 108,9 km/h / 77,4 %
22. Stefan Olsson, Uddevalla RFK SWE
3G
26,9 s / 107,6 km/h / 76,6 %
23. Ola Lindgren, Kungsbacka MFK SWE
3G
27,8 s / 104,2 km/h / 74,1 %
24. Martin Alkestrand, MFK Snobben SWE
3G
33,1 s / 87,5 km/h / 62,2 %
25. Ingvar Nilsson, Kungsbacka MFK SWE
2D
38,0 s / 76,2 km/h / 56,1 %
26. Alf Lindholm, Ekenäs MFK FIN
3D
0/0/0%
26. Erik Huss, MFK Jordfräsarna SWE
3D
0/0/0%
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AV-69 #4.

AV-69
B

efore I start talking about my
newest Av-69 stunt kit, I would
like to go back just a little how this
series of planes came about. 2017 that’s
the year that I decided to get my feet wet
and dive into electric and see what’s EP all
about.
At the time, Brodak came out with Randy
Smiths SV-11 both in ARC and ARF.
Knowing that I would have to do some
chop and saw to demonstrate my Chinese
Kung-fu, I decided to go with the ARC and
modified it to an EP stunter. Boy! Was I in
for a treat.
Before I started the project, I did talk to
Paul Walker and Bob Hunt just to get an
rough idea what I am doing. Well, I can

– A short kit offered
by David Chang

assure you that Paul wasn’t to impressed.
Although he did give me some pointers as
to where to start.
Ok, I then decided to get Igor’s system and
give it a go. And of course, the force was
against me as usual. It was such a disaster
that I really can’t tell you where I should
start writing.
The plane was not flying the way I was
expecting it to when compared to my IC
counterpart. I got so frustrated that one of
my photo I decided to include that very first
EP stunter that I torn apart in my hands
and dump it into trashcan. That’s how
frustrated I was, believe me.
As I was about to give up on EP and go back
to IC, I decided to make a phone call to my

AV-69 Tiger #5.
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buddy Derek Lee and complain to him what
I was going through. He gave me a very different perspective as far as how he go about
in trimming and building.
Not knowing that if my very first EP stunters failure were due to my lack of experience in building, or there is something
that I overlook greatly.
So on my next stunter, Av#2, I decided to
go back to IC and built according to my
buddy Derek the formulation that he has
given me. And yes, I went back to Brodak
SV-11 once more.
The result was something I had never experienced in my 15-years of flying. The plane
has that auto locking tracking as it flys by
itself without too much from my input.
Now, I’m on to something here.
Av#3 was built right after #2 using Brodak
SV-11 ARC.
Av#3 I went back to EP with Igor’s system
just like the first one. But this time around,
this plane is totally a transformed beast
unlike my very first Av.
Not only it track better than Av#2, it would
do all that fancy power boost, except that it
didn’t boost quite in the right place where I
wanted it to.
This is then a two year trim battle between
the machine and men.
I trim as far as my mental capability and for
the plane to fly right, except that I had to
do some major off set to my timer. I wasn’t
100% sure of that so I took a photo of my
timer position and sent it to Igor. He came
back with a cure remedy that I wouldn’t
forget that day when all my EP trouble went
away. This is when I realize what I’m dealing with is not how I should be thinking.
This moment of enlightenment really
changed my perspective how I should see
and analyze stunt.
So I get a little let’s say adventures and
decided to built an Av#4 using my numbers
and Tomasz contra motor. The plane flew
the way I had anticipated, but I was having
trouble with the power source and plus I
was using Fioratti timer which I had some
trouble operating it. Well, I’m sure I will
go back to that contra when I get the bug
again but for now I am sticking it back
to single motor. Av#5 was quickly built
using Fioratti system after having some
difficulties with Av#4. Av-5 by far is the
best EP stunter I ever had, but I was having
trouble understanding Fioratti timer. This

AV-69 #1.

The AV-69 kit. Pricing of this kit was still to
be determined when this magazine was sent
to print.

Kit specifications:
AV-69 #1 in red and AV-69 #2.

Kit/Model Name: AV-69
Designer: David Chang
Special features: An inline model,
basically a .51 size. All part laser cut.
The short kit includes all balsa needed
to complete the model. No hardware or
composit parts included.
Span: 56 inches
Wing area: 627 sq. inches
Tail area: 24%

AV-69 #3.

Moment arms: From cg to backplate is
13.125 in, cg to elevated hinge line is
24.5in. Flap hinge to elevator hinge is
17.625 in., overall length 43.9 inches.
Recomended power train:
Motor: Badass 3515/710 kv
Battery: 6s 2800mh
ESC: Jetti Spin 66
Timer: Igor’s or Fioratti timer.
Prop: Tomasz Jadczak 11x6" 3 Blade
Weight: With monocote, the prototype
came in at 1750 grams. The one I’m
making now is under 1700g.

AV-69 #6. under construction.
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difficulty was overcome after 6 months of
relentless trimming and trying. Finally
after all these ordeals I finally make a break
through and made my very first pure bred
stunter AV-69, Av-Tiger, utilizing what I
have accumulated over last three years of
heaven and hell.
This particular kit came with my buddy
Ahua and his expertises in laser designing. This kit is self jogging, no 1:1 plan is
needed. Parts lock just like LEGO. I wasn’t
to sure of that till I built one and I literally
framed one up within a week. You see,
Ahua came with a expertise in mass produce in RC factory. The accuracy of parts
and how parts go together is out of this
world. I got so impressed that I threw away
most of moulds that used to built Av#4.
This is the way to build, fast, accurate and
painless, what a joy. With the advancement
of EP now a day, I just can’t see me going
back.
One of the key features is that, internally
the nose is divided into three chambers by
f-2 firewall and and piece of light ply that
separate battery and my electronic components. Since this is a rear mount configuration, accessing the motor is a breeze. Plus
the plane has no spinner, therefore cooling
is at it's best.
The ESC compartment gets its own cooling
duck, and the battery has vacuum duck
tube that are placed just over the battery.
The belly of the plane is accessible by a
hatch, which I can adjust bellcrank, flap
and elevator. This key feature I think is a
must for my plane to trim the way I wanted,
simply I have access to it.
Lead out position is per Wallers formula.
3 inches back from 8-9% of MAC. I have
use this formulation in all 4 AV with no ill
effects.
Av kit Prototype #1 has been built and
tested. The result is beyond my expectation.
The plane self auto track without pilots
input, which Is essential for EP stunter.
I have seen too many EP stunters hunt like
there is no tomorrow. This is what I set
out to do in hoping to break this enigma.
And boy, this took me over 20 years to
understand.
I can’t say I understand it all, but at least
I’m on the happy side of the stunt and I am
loving it. I sure hope you like this design as
much as I do.
π
David Chang

1/2020

Electronic compartment and battery are divided
by a piece of wood in the middle of the plane,
so that each components has it's own chamber
without interference.

The ESC is suspended in the midair to allow
max airflow.

This kit is self jogging, no 1:1 plan is needed.
Parts lock just like LEGO.

Timer is placed on a piece of 1mm fiberboard.
Which is easily adjusted. That hole in front of
the timer is a cooling duck.

In the prototype I used the control system from Yatsenko (not included in the kit). I made all the
metal soldering operation. After acquiring some infos as to how their horn is made, I’m not going
back to the old way. But one needs to have access to high temp torch.
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All framed up ready for choice of covering.
Landing gear is customer made for me by
Tomasz Jadczak.
I might add that turtle deck and wheel pants
are made from fiberglass by me, taught by
James Hammond while I was visiting Taiwan
last year.
Some parts in the finishing stage.

US Nats 2020
Top Five Contestants
1. Orestes Hernandez
2. Paul Walker
3. Derek Barry
4. Todd Lee
5. Kenny Stevens

Flight 1

Flight 2

Flight 3

Total score

577.75
0
551.75
549.25
547.50

573.75
577.25
558.75
562.25
557.75

574.00
573.00
565.25
560.75
557.50

1151.75
1150.25
1124.00
1123.00
1115.25

Steven Daily Senior National Champion,
Orestes Hernandez, Open National Champion,
and Luca Alimov Junior National Champion.

The leading CL Hobby Shop in Sweden!
0.049–.15

.19 & up

Brodak Engine Test Stands

Brodak Props

Red Bech Motor mount

Balsa
wood

Contest grade

Sullivan

Hornet starter
For .049 to .15.
engines.

Weatherman Racing wheels

Stay-Brite
Mejzlik
Silver Solder

Du-Bro

Hinge Slotter
Kit

Master
Airscrew

Balsa Stripper

Look into our web store for details and prices!
www.3fhobbyservice.jetshop.se
We have lots of spare parts for

ENYA & Super Tigre
Ask for a complete list!

3F HOBBY SERVICE
www.3fhobbyservice.jetshop.se
Mail: trefhobbyservice@allt2.se
Phone: +46 (0)70-62 61 370
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