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Metllenstidning för
Sveriges lrLnflygares
IntressefränJaad,e av
Strrnt.
UTKOMMER necl rnlnst
6 nummer per år.
BrpRåli 1111 t
skickas tilI Redaktt-
ongor Ad,ress neda,n.
PRENUMER.ATION = ne
lensskap. Ärsavgiftr
50t- per 12 månarler.
PoSTclRo 396 t4 51-O
IIDIGAEE utkowra nr
erhålles genon Lnsätt
ancl.et av !c 2t,4O / et
på postgirot. Ange
gång ooh nu@er.
DEKALEB a med, SIJfS-
t"*""" \r*-!0r oI! r s
stort ooh 2 snå) be-
ställes genom tnsätt-
aad,et av !r j*/Uzvta
+porto= 11- på post-
girot. Ange fåirgr Vt
eller svart mot ngtr-
tral bakgnrnd.o
ADEESSEB t

Ordförande Fes{oa ös!
3o Pettetrsson
BJörkbagsvägen 28
185 00 Va1lentrrna
TeLr 0762 - 291 18

AIf Eekilgson
Ringggta.n 17
414 OO Kungsbacka
TeLr oloo - 1 17 76

Redaktionen:
Ulf Sel.stan
SElla4,gbtaa I
422 41 ElaLnge-Beoka
ot1- 22 00 50

ANNONSffiI Medlenma,rg
annonser lnföres
koetaad.sfritt.
örnig a,nnonserLng
efter överenskonmelse

Onelagett 1/4 ev USI:
leget vlit W-80 t
Ftr.vl 3ob EuntrUemage
oeh Lee lloDonalcl neil
vLnnatnodelLen.

På återeeend.et

lv el,le f,örfr&gpX.ngar cn når nästa nunner ayäBullent skalL konna, d.rar jag s}utsatsen att
ttetta nunmet har varit efterlåingtat. Och här
har Da bevlect I Oln hand. på att jag inte har
1e6:at på latsidan med. att få ut ett Sytt oluttn€rr

Detta ttubbelnumner har, som Du kousler att se,
fått kat'aktären av ett tävllngsreferatsnonll€ro
Tävlingarna i år har ju varit legio och dessuton
har Ju, eom bekant, ett Yl{ avhål.lLts i Jull. Gott
om naterial alltså. Det'gälle.r bara att sortera
upp allts&nmans. Ooh skiivB ner det på maskino
Oob skaffa fram bLlder. Ooh låinna naterlalet ttlL
t49.oknlng. Och sortera up$ siclorr€r.'Och häfta 150
tLctntngarr Ooh kLlstra på'.150 frLnåitken. (let trar
sagts nlg att kl.letret på ett frlnärke innehåLler
7 Kcal Eå nan har fått sig en hel. såLttd efteråt)
Ooh slutllgen skriva alla ad.regser sant ekl.cka
iväg eläntlet på posten eå att a1l.a får ilen för-
baskaale tltlnlngen som nan sJäLv kan utantill vtcl
d.et lageto Jag är nog clen encl.e StlS-neitlemrnen Bon
aLilrl.g får uppLeva nyhetens behag I att börJa'
bLäcl.clra i en nyutkonnen tlclningl

EåLl t111 fu/ 9*?:,*,f
soao./
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Eftoreon Fox JJ är ett ekononlskt
förclelaktigt notorval för il.e fLesta
nybörJare, tyokte Jag att jag aknl}e
vtljr vldercbeford.re lite tnforta&-
tlon t11). nytta för bLlvantle etunt-
fLygare.
Mlna tips är avsealda för ilen son
inte alltld ber tt3.lgång til.1 dyr
larklnpark e1ler speclaS.verktygo
Eå ng.h av upplysnJ.ngarna har jag
fått genom brev från Mr Duke For
son ä.r nycket hJälpsa.n ned att ge
råcl.
Förgagarnålen.
0n Du byter från For orglnal. nåJ.
tåI1 någ:ot annat närke ( OS e ayf)
kan sJäLva förgasanöret fllas ner
t111 sanna tJookl.ek som Fox nålens
(rr't5 nn). Nedfllnlngen skall ske
1 oentnrnd.elen av röret och rletta
neclför att Fox l5zan Lnte blir ned.-
etrypt då cLen är nycket kångltg för
tlianetern på förgasamöret. 0n nan
rlassuton profilerar röretrenL skiss,
så att d.etta bLtr mer strönlinJe-
format försvagal i.nte tletta sJälva
röret. lra rlock inte åt rnuttrarrca
för hårt vlcl lnetellationen och
använtl en Llten hand.flL.
1[opplooket.
Avlligsna $J.öilsttftet ooh sLå rurt
propeJ.lern. tägg närke t111 hur
pass lätt elen går nrnt. tosea se-
rlan aLla topplookebultarna två
eLLer tre varv. SLå rnnt propeLlern
igen. Går d.et åinnu Lättare tlen
hår gången? 0n så är falLet tytler
d.etta på att bulthålen inte är
exakt borracle 1 toppl,ocket. För-
sök ta reda på vilket/vtlka håL
d.et rör slg on oeh borra upp degsa
något tllLs cleeo toppen kan tlras
åt orclentligt utan att du känner
någon skilLnad vicl Löst elLer fast-
cl.raget topplook. Använcl en korrekt
neJsel för åtd.ragand.et och tlra åt
bultarna triangeS.vLs för att för-
hinrlra stress. 03.,S Skeva hå]. år
förnoclltgen den van].lgaste orsaken

Förstora eller
förminska?
FöIjanr[e teknik vill få d.lg att tåinka
L teraen vinryta när d.u förstorax upp
eller förniaskar rltningar att passa
illtt behov av nod.ell. Speol.e3.lt anvåinel.-
bart är rletta fiir podelHnygkonstruktör-
en eftersom Ean bestänmer ett pLans stor-
Lek ned bänsyn tlL1 tless viaglta. För
att använila d.ig ev d.enna metod behöver
tlu cle vanliga ritutensill.erna plus en
nlnLläknale.
Itletodliken vlel nppförstorlng är densamma
son vid neilslnslming och så här gör du.

1. $a reda på vingytan på den exlsterande
rltnlngen.

2. Fastställ rtet täinkta pS.anets vingyta.
1. Räkna ut en ikonversionsfaktorr onL.

nedan.

4. Rälcra ut rle nya nåtten genon att nu.l-
tlplloera ritningens nått ned k-faktorn.

5. Legg ut tle nya nåtten på en rltning
ooh rlu har en exakt uppförstorad eLLer
neclninskaiL ritnlng av ett plan ned
ilen öaskad.e vingytan.

Hur -nan rälgrar ut konJrersLonsfaktornr

ForneLr Konversionsfaktor =

Ex nr 1.

Uppförstgrlng från
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f
PlatsL Karlstacil örsholnens

id.rottsplats.

Datun: 1 IIaj 1980

Klasser: F2 3 sant Seroistunt.

ntal tävland.ql F2Br 6, SenilS.

Väd.erl Svag vind., växlande noln-
ighet"

p konstateras att placeringarna inte kon att bI
överraskande. Poängen avslöjar clock att striden
orn positionerna efter Ove And.erssons 1:a plats
var hård - 5 roan r3rms inon 917 poängl

r-semistunten verkad.e Tornmy Ötrtuna ha haft lite
otur med sin Sansheo som kvadd.ad.es. Göran Aron-
sons tre mycket jämna flygningar visar att råind.-
erna inte så Iätt går ur och att vi har an1ed.-
ning att förmod.a en frarotid.a kariiär i stora
klassen. Det övriga fätrtet ligger ganska nära
varand.ra i poäng rnen slutplaa-eringarna blev inte
helt oväntad,e. på bild.en ned,an ser vj. Kungs-
backas Claes Jansson son blev 2:a.
/utt Selstam/
Foto: Hans Öhlund.

RESUITAT:

F28
lTo.t" and.ersson
2o Åke ttryström
3.Jan Bjernby
4.Ingolf Jonsson
i . i oh,an Las sai'rs ei:,

5.T'.ai.'; lranz$il

Lörd.agen cien J MaJ körd.es stunt-
tävlingen rrSolstad.spokalentf i
Karlstacl. PLatsr örshohnens
id.rottsplats och totalt 12 man
kon tilL start i de båda kl-as-
serna F23 och eemistunto

Den berömd.a rtKarLstasolafl känp-
ad"e, tlelvis med framgång, not
molnen och man flög under så
gott son helt vind.stiLla förhåll-
anclen.

Föruton ile vanliga nannens Ove
Andersson, Åke Nyströn. fneolf
Jonsson, Jan 3.iernby n fL dök
även ett :rytt namn upp på start-
listano Den gamle stunträvenl
Göran Aronsson från Karlstad.
stäl1d.e upp och vann i senj.stunt.

Eftersorn jae ej själv var när-
varande vid. tävlingen och inga
rapporter flutit in, kan här ba-

S emis tunt
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1.Göran Aronsson J)J
2.Claes .Tansson 552
3.Jarr 3erntsson 544
4.Hans ötrlunrl 497
5.Håkan Littke 222
5.Tiio,',,u1"- öhl-und ?94

755 781 1518
712 71J 1445
679 655 1114
121 --- 1018
?gc 16j 5128j ",16 42A



VALLENTUNASTUNTEN

m

På i'trorges nationaldag, den 17 li,aj7
nöttes nio (9) stuntflygare för att
avgöra årets upplaga av Vallentuna-
Stunten.
Plaisen var "Tellus-ringrr som är
Vallentuna IiLnK: s nya .linfält och d.a-
gen till ära va:: dei tävlingsprerniär.
Områd.et utanför li-ncirkeln är ännu
inte färd.igstäI1t, varför C.epårread"y-
box sarnt åskåd.arplatser var något
pr:mit.iva iiren d"etta inverkad.e ej på
själva trivlingen. Vädret var soligt
nen ned en något byig vind som kom
att stä11a ti1l med. en del förtret
för sonli-ga.
Två man var anmäld.a ti11 semistunt
nien då detta antal inte räcker til1
tävling fick d.on ingå i storstunten.
Som d.omare fungerad.e underteci<.nad,
sarnt liarl-Gunnar Viberg. ia, tyvärr
hade det inte lyckats at,t få ih,rp
till fullt donartean.
Efter två provorlgångar för dor.:.rna
kon s ji,ilva tävlingen igång k1 9.20.
f Jrs-La" rnan !å "pisten" var 'i'rlilly
;Ioir l'rd.n i.ed" Llaron. Son dct vzr
ffifi.r.sp:eniär för hiLnr lr:1 hr,.iie
ii:.n sin ,.la.illa ,,0-ta1srnoi,.,;11 nrri sig.
I e:r 1",. vot .' '.,i her.I;ta .;- l:^ilar n
-''innr L'-nrira ;rejor. R.in;;rosten s;ien
L.,:,tr,,o:;, oci:. lltOt,o:','rtl 'c-1 i;1r:1: itLte yil'i-
.'J-cll r;o-.::r-i.c ',1i.:.T:.:- x,r eri'tcl ,r:;r,1i, i::.1-;r -

irr'(.).'"ia,:llititrg'" ia:tr. irii; i-r rO'u.- .1.,;!:

J.. ..:.1 .. -l !'
.. !..: r ': ! 

-

Witly kan åstadkoinma med. d.e nya kämor-
O&r

I'lästa man ti1l rakning var ValLentunas
egen Åke ldyström. Åi.e har stadigt eått
framåt och i är har han tränat mer än
tid.igare vilket också var märkbart.
i';eir si..ulle det räcka till seger? En,
icke heLt obekant, Ove fanns mecl Iängre
fram i startfältet. Som nr ] startad.e
.lohan Åhli_]re från i{and.ens }TK, en ny
ung ki11e som egentligen skulle ha f1u-
git seriiis'bunt. itru blandade den god"e Jo-
han ihop ord,ningsf:ljden på ne-növrarna
varför poängen i första ongången blev
liigre i,rn vad dom bord.e blivit. Ja1'; hann
i alla fall se att här är en hille på
gång. Skall b1i rotigt att se hur han
utvec]--las. iln snyilg Giese.re-llobler hai,e
Johar-i clessutom kn,ipat ihoi-, . I on6:ingarna
2 ach J natie han probler: rneJ a*,t få rno-
d"ellcn i luf-t en, noserl tipnade ner ned
bruien propelle-r sor.t i.l 1;i. l^en ntir han
-fi:: orrlning på den rie-b,.rijen sl:. bijr .:.1Ia
selii:t inta:re se ut)i).
'.llr:eite:: v;rr d,et .ians I iitler frrl-r-i :ied
it:r::oilt;rr att s til;-ä-ilGel-n.,!ven
iör -lasces iiel var Cet, s:ison;si,.::cnj-1.,t:
ocli rie;'la" :yntes ocl--siu. -n:;en li;:t,ig
O-.rl .in - :r i .:.Tc..nn,.,_ ;ioq,.o -iCll a,yb:..r+u:I' :" ;- -a\

e 'tc-r: b:::ir- cil tre . j eii e- av pro;*irc:.l: rc i .
i :,-:tll, r'::- 6;.1"-,i1;en ilicii di:t, -;- rr';C b."-,+;re
:i:: :rti .-:i.:lc iicli :r::,i:kl.:on'u:l;t i i-,:", .rind.-

.j':r r -''.i .1 "r --.i' ','.: l:C - :'.. -I?.7
r:: i ,:-:.-';ct,. ':-s:t) ,.' r. ",.. cr- li-l i'l:.:.il :::i-

-. ,:. :,- ,.1 , ... n ,

l--i o .; c .- :.:. :t-



r'.-i"ni t'nt)- 1.,,'11 l{a,:sr: äi: en irilie\ r v4rr v L)! e,/ .

c'J. i:o::n,:r i..u-:. in ri':rii; vi r,:artl,/'
^ -1..-- .r -+ triirl,rrrr

!Ui- !: i/l-J: utu rJrIvlJo

5oi:r ): e n:in sia::tii,ier "ioharn :.ia:r:,:,:usscn
fr.in arran{-tijrsl<lui.:bt:n Tl ,lrli'. Och o::i

llans .-lttler var en aI f;olåreis
ttComin,l l'.an" s.i i-ra:r Johalr en s-Lor
chans .r.tt bli etn av irro:i;s. Vi'i clen
håir tidpunl.ten i fjol behärsi:aue han
inte eus hela semistuntprollr'ant:.:et.
-lu flög han ned sin nya Stuntnaster
tre utni'irkta omgångar i storstunt.
-.an nar utvecklats enormt secian iörra
vllren. len killen ha.r al la. r:röjlighe-
'rer att 6l'r. långt om ha.ir s;älv vi11.
,Jfter Johan va-'' det I'likael 0lssons
l:'ån skara, tur. :{anEäffiEom
har va:'j.i mecl ett pa.r år nu och han
]ra,l ]ieJa, tirlen gått viialeo r,r det
nö ji-i;en så att kompisen llrj"k .,uss
ha:: satt sina. spår? ilur son heLst så
flög i:iI;ael en fin seri-e. S]:u11e in-
te -för:våna nig ora han for',,siiiter att
k1äittra upi;åt i resultatlistorna.
,iästa s\an ver -4 ilqjj;sol f"ån
f.:stra Gästril:e llyl,;k1ubb. jian är en
stun'i;f1;r-:are som var med rerian pii
6O-ta1et, och hans rnodell - en
'ihundcrb;rd- va:: från sarnma decceni-
um. .lu na:: alcirig Thunderbird varit
någon l-rinplig r,roqlel1 att fiyt:a under
blåsil;r: fijrhålleu:den, så den god.e

I -,-.i- -{ ^t- ^i!)aL J tjui- f,i. >rl, ef'ter itaf v;:, ltrograrrne *u l'
då i;roiir:il-i.'rr fl, orie na.rks;rn i err ."rindby.
,-er: ril i vi ri,r.nli 5e si<va11::acl e :jnCå oii e',t
;:::.lrli. t;k-ter. sit-uer. i_ lei; är viilcligt ro-
iigt nl,iljl-rlre i,rabra.r: nytåi.niiler pi itunt
ocil p;. nirtt i;e t' s i;; med. i 1c,1:en'. Så jag
hoi:r;as'ret'llli-.;en ar,i vi snart fjl sc Lars
i;;en.
-i-rc. lt.er r;ie ;zcie den ilirut nånnde oci: inte
helt ol;äniie Ove Anderlson frfn våis',e;'ås
in i ringen.E-Iffäää fjoli';rs1.;är:::n
so;i vanlii;t ne',i utmärllt resulta:i även oirr
han vid n&,;ra tillf.rIlen had,e besvr;r iied
vindcn. l-an r.iåste beundra Ove son år efl;er
år håller saåina hö;1:r klassi iian gör n;istan
ald.rig ni-i,ye stö"r:re rnisstag. jindå tycl<er
ja;; att cre övri6a toppflyEarna har ko;init
ni:'nare. Och, om ,jai; känner Ove rätt, så
hri,lsar han detta neC g1ädje. ,9et ha.r al-lt-
flir län;e varit lite ensant di.r' uppe på
toppeno Ove berättad+: fijrrc:ten för mi3 att
haus ti1l,tänl;ta 71,-nodc'11 hade'coialkvad-
d-a'," f-j:' n:rijre clalr;ar seclir.n. Få gru.rd av
brot,t 1,1; st,ötst,lni;en ti11 höjdrorret. l'.an
frlLr vc::]:ligen beltlaga Ovc. )etta. nås-,le val''a
na;<.jrna.i o'ulLr" iiar någon hijri talas on
n;.lrgot, liknande?
S j-sie narr p,ii sllansen var iijril( Iluss från
Si':ara. l:irs'ca or.rgången 6iFEään se-
d"an Llrånglarde grejorna så pla.cer-"n;;cn
blev inte så irer,nskjuten l"enna c.a;. i'ien
ilei vi iic!; se v?t', son 'ri:nJ i6t t grydligt.
L'rilr iir ju son våi} rl e llesta vet en av

Ove And.ersson t h asslsteras
av Åke Nyströn.

Fr v: Åte Uyströn, Mustunt, Johan
Rassmussen, sarntliga fr sarnma kl"ubb

*%lrlp

. .{

Will;l" llorn rned s:-.
förse'd11a Snobbe;r.
iirrrc, ".ij L+l.-..-

i ;. ', .4i- .

riio,;1.: '.j:^; " '

Domarparet 3o
Wiberg tj 11:.

Petter:sson och K*C
irlo cld.orna:1ser.

tiroers-
r,'l l-

.*" 
"*.y.'<rå',m#S#



Sveriges mest rutinerade ooh kunnlga
linflygar€o 0r han giek ln helt för
stunt skulle han säkert vara en aY
clon alLra fränsta.. Men nu tycker clen
gotte Erik om att syssla även med oom-
batl tlär han viil åtskilliga tillfäIL-
en representerat SverLge i landslaget.
!{en en härLlg nodeLLfLygare är han
och dessuton alltid. på gott hu.mör.

När tävlingen var tilländ.at stocl ln-
te heLt ovåintat Ove Andersson som seg:-
rare ooh Åke Syströn son gocl tvåao
Det är barar att gratulera. Men på
]-e pl.ats kon Johan Rassmusgen och
cletta var en trevllg övemasknlng.
Son Jag tittigare påpekat har Johan
gått kraftigt franåt nen att clet
skulLe räcka tlIl- en sååan franskiut-

en placering var åintlå en överrasknLng.
Det är bara att stryka av sig hatten
och gratulera. Jag tycker det är väl-
cligt roligt ned. don här nya, unga ooh
nycket duktiga grabbarn&. På 4re pl-ats
bara några hund.ra poåing efter, kon !1i-
kael Olsson och även cletta var en Liten
nen glärljancle överraskning. Det är bara
att på nytt Lyfta på haiten och gratu-
lera. Roligt när rl.et börjar bll faJt on
placerlnga.rrrår
Sannanfattningsvis kan sägas att, på
clet hela stora, tlet var fina flygnlng-
ar ocb att den Li1la pubLlk son hade
nött upp säkert had.e trevLigt. TiLl-
näeta år är al.La väLkonnna åter samtl
förhoppningsvls, även de son uteblev
cLetta år. VäL nöttl
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1. Ove Anderssonr Yästerås FKrIvIfe
2. Åke Nyströn, Val.lentrura IvIFK

3. Johan Rassmusgen n

4. Mikael- O1sson, Skara
5. Erik EussrSkara
6. willy BJ.orn, MFK Rerl Saron
7. Eans Mittlerr MFK RecL Saron
8c Johan Åhling, Eanclens MFK

1929
1640
1tzt
1191
1568

425
,21
549

27

lgro 1708
1692 159'
1171 1424
11r' 1tg7
870 tB9

1067 1096
85'

1879
ttr2
2747
25Bo
2419
2161
1176
,49
t279. Lars Erikssonr Yästra Gästrike rK

Tert ooh
foto r

3o PettersGrolro

tt Handen pa, hjärtat ?:.

Vacl har DII gjort för att göra StIS-3uLLetinen tiLL en
bra tidni.ng under årets lopp ?

tätta Ditt sanvete genom att skåinka Dln ticlning ninst
ett bldrag av någon sort lnnan 1!81. Detta oehöver inte
ta mer än-några nj-nuter av aLLa d.e 525t 500 son ett år

\--=-- består utav I \ .//

--'/

LI



OM ATT DöMA ISTU]UT

Bosse Pettersson fortsätter här sla
arttkef "ön,,Btuntbedönnlng - gett ur
donares synvinklar.

DEII' ,.

OI'1 LITE AT VÅRJB

I RECTSRISA står dtet ett vid natlonelLa
tävLingar skall elonarpabelen bestå av
ninst ! donare ( vra vur 5 Et).
Jag enser ett det är viktigt att nen
vlcl. varje tåvLlng Just har mlnst tre

ortratr€o Detta för att få en så rätt-
-iLs betlörnnlng 6on nöJLigt. Jag har
tittlgare retlogJort för cletta. ljlen pro-
blenet är Ju ofta att, överhun'tltagett
få tag L någon donare. VLsscrLLgen
.ar det bTlvfT J.ättare nul gedan SMrF*ordnat några dlonarlnrraor - senast ,-

Gråbo -?8. llen bra är clet lnte. Yad'

eon bebövs år fl'er donare ea,nt ett
bättre utnyttJand'e av d'om soa f,Lnns.
VarJe kLubb borile föreöka få fran nå-
€lon. letta slrrlLe ka.nske gå on nan Ln-
treeseraile någon elLer några son Lnte
sJäLva är aktiva flygare men som ofta
konner och tLttar på når tlet flygs.
Be honon eLLer henne förEt lära sig
reglerna väI. Låt sed'an personen L
fråga ta c[e]. av tle artiklar son Jag
har ekrivit och eed'an fungera son
d.onare uneler era tränlngsflygnl"ngar.
Detta kan vara tLl.1 etor nytta för er
eglen tråinLng oob er donarlärnlngs ut-

.--räckLin8;. Efte:r en tiet har nl" gå fått
fram en full.t konPetent clonare.

DSf SOl,l SEDÅN 6kal'L tlLl för att bätt-
te utnyttJa beflntLlga domara är nå-

--gon forn av Listnlng. Detta Yore en
uppgf,ft f,ör SMFF. Det shrlle kunna 5å
så till att varje klubb son har en
Stunt-cloaare sklokar j.n uppgift on
cletta ti1I SI.IFF eon sed'an upprättar
en förteokning över dessa. Denna kan
eedan säntlas ut tiLl' kLubbarna och
när secian klubbarna plaaolar slno tåv-
linger väLJer nan ut ocb tar kontekt
bed rle domare uan önekar aallta. Desse
Irsn då I god tl"cl pt anere för tävllngen
ooh får naturll.gt"i.s nyoket lättare
att ställa uppr Tlåere bord'c r€ao€r-
sättntng åt ilonatna tas ut L tävllags-
avglften. Flagt kan ihtå begäfa att en
domare skaLl åka övår halva $rerige
för att <tönna en tåivllng och ilessuton
betal,a heLa resan sjäIv. I1ånga har
kanske inte råct att vara såd'ana itea-
I l-ster.

9.

I RE$ITERNA gtår oekeå att varJe clo-
tsare skal1 ha en eekreteråre aoIB rto-
terar resultaten som domarna lJuil-
f.igt förk'una&r. Men tletta b1lr ].ätt
nycket störande ooh skulle d.eseuton
kunna påverka beclönningea. Exenpel-
vis sku.Lle en rninclre erfaren person
kuua ta lntryck av en mex erfaren.
Ooh vad. son håi.niler om inte all& !l&o-
övrarrra utförs tlLI fullo el-lår i
rätt orilning, vågar Jag inte ens tän-
ka på.

UEII A1FT YISSA konnunLkatlonsproblen
skulLe kunna uppetå är väl helt kl"art.
På YtI Iöser man probl,enet genon att
sprlcla på tlornarna men hur man d.å kan
få en rättvle beclönnlng är för mig
en gåta. Det är ju så att d.onarna
egentligen borie sitta i knät på var-
and.ra d.å itet eadast är från en prmkt
man har fu1} överbllck. fiär i Sverige
får clonnarna notera eJäLve pga att vl
alclrlg lyckas få ihop så nånga funk-
tioaärer son behöTs. Enda nackd.eLen
nnecl detta är att man'tvlngas slåippa
clen tåvland.e necl blloken för några
ögonblick. Dea nackd.elen kan elinlne-
ras genon att tid.tagaren påtaLar vacl
son hänaler i cirkeln nellan manövrarna.

ES SAK S0l1 inte nog beaktas vlcl täv-
J.lngar å,r kravet på lugn ooh ro för
clomarna. 3edönnLngen ford.ra,r en sådan
koncentration att varje störnlng kan
försä,nra resultatet. Jag: förstår tåv-
lanile och publik eon är nyfikna, nen
ilet är väld.igt €nerverantle att ha folk
bängand.e över axeln, Iblantl händ.er det
ton att nan börjar tala med. d.onar:raå
Så för aLlas bästa bör nog elomarna
heLt l,åinnas lfrerl.

Ävnm sr$sEIrtELIÅl{ bör domarna ha så
li.te reda på hur rlon and.ra har clönt
och hur cton tävLand.e llgger tlLl. Det
ärr eal nitt förmenande, alLåeles fel
son en d.e! d.ouare gör, att i någon
paue gå för att titta på resultattav-
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Ian. Aven on irrget medvetet fusk
förekommer: så kan sådan vetskaP
påverka ens undermedvetna. Varje
donare ska11 avge ett eget ondöme
som skall vara så fritt från om-
givningen som möjligt. Man bör
j"nte ens snegla På såna e$n& no-
tei:ingar från tidigare ongångar.
Även detta har en Påverkande och
d.istraherande effekto Det end'a
tillfälle vid vilket domarna bör
diskutera bedömningen är när man

är osäker på någon regeltolkning
el1er inte riktigt vet hur man

skall bed.öna en manöver. De i, är
ju viktigt att a1la d-ornarna ut-
går från sanma bedömningsgrund"

DET liR Ivl'ycKET vLktigt att d'onar:na
sitter rätt för att kunna göra en
riktig bed.önning. Om nan sitter
snett kan nan t ex j-nte avgöra
rundheten på runda manövrar och
rnåste följd.aktligen dra av På
poängen. Matr kan ju inte sätta
poäng på d.et man inte ser. Och
d"et är ju den tävland.e son avgör
va:: d-omårna ska1l sitta. Även om

rnan är snä1l oeir försöker hjälPa
tiII med den detaljen så blir d'et
inte säIl-an fe1. Så tänk På cLett
alla s'buntflYgare, nästa gång ni
täv1ar, ;Ltt kontrollera att don-
arna sitter rätt innan ni startar'

3o Petterssonr Yallentlirnao
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KUNGSHAMN 26 JULI

T.vr Gunnar Karlssonrknästående
Erik Huss

Undre bildenl Stefan 0lsson
s1äpper U1f Ponners Peace-
rnåiker.

II,

Domarparet: Lars-Åke And.ers-
son och Rayrnond- Lake, til1
vilkar vi riktar ett stort tack,
lcom från Göteborg resp.
Vänersborg.

Resultat på. sista sidan.

Det var en nycket nervös undertecicrrad. som,
i egenskap av klubbord.förande, hälsad"e ti.e
tävlande välkonna. De ytliga nerverna kom
sig av att d-et var första tävlingen son
klubben - Kungshamns MorlellFlygKlubb arran-
gerad,e och samtllga funktionärer saknad.e
tävlingsrutinu Tävlingen kom d.ock att flyta
väld.igt fint och utan större problem.

Det var 1J annälda nen två lärnnade återbud-
så var vi bara 1!, Sju tävlande I Stunt
(fnt.) och åtta i semistunt.

Tävlingsmorgonen gryd.d.e, ljus och b1id., med.
nästan ingen vind a1ls. I'vå ongångar kunde
genonföras i nästan stiltje och stekancle sol.
llen sed.an kom östanvinden - turbulent och
byig- och gjord"e tred.je omgfingen svårflugen.

Då nästan santLiga deltagere var garnla. er-
farna, tävlingsflygare, kunde vi genomflira
tre hela tävlingsomgångar. Det mycket
d.iciplinerad"e uppförandet fr:ån de tävlandes
sida gjorde att 45 tävlingsflygningar kunde
genonföras på 6 $ tim:re.

Hur det gick? Jo, j. s';ora klassen tog A1f
Eskilsson täten, redan ifrån början, med
Erik Fuss och de övriga på 1;ryggt a'rstånd.
bakorn sig. Erik Huss va:: för övrigt den ende
som skiljde s-i.g från mängden i det att han
fIög en stor moclelI - större än nornralt -
utrustad. rned- en mycl<et tyst och mjukt gåend.e
Enya 40 X. De övriga i clenna klass, flög med.
konventioneLla Nobler-rnodifikationer: och OS
el1er Fox Jl:or.

I semistunt vann Claes Jansson( I{anr liksorn
AIf tävlar för Kungsbacka ItlFl,) så honom får
vir i fortsättningenrse tävlande I den stora
klassen.

f från l-Idd.evalla l'!FK kom tre, i tävlingssanm-
anhang, nya grabbar och flög sig ti1l hed-
rand.e placeringar. Iloppas att Ni fort,sätter
att tävla, Ni är välkommna,

Välkommna åter, efter ett pa.r års uppehåll
säger vi til1 Gunnar Karllson (St<ara I\IFK).
Han flög sig ti11 en fjn lte plais med sin
Huss inspirerad.e modell. f dess cocpit var
en hel bondgård. inhyst, alltifrån vilclsvin
tilL ankor gick och betade inne I kabinen.

De lokala tidningarna var vä1 representcr:ad.e
nen publiken svek, trots god annonsering.
Kanske var det för fint bad"väd.er.

På kvällen had.e vi ordnat samkväm med korv-
grillning och båtutflykt i skärgården. Vi
återkomner nästa år mecl en ny täv1ing. Väl-
konnnat

f Conny Åquist, Ordf . K'IFK/
Foto: Conny Åquist/Ulf Selstan.
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czESTOCHOWA-POLSKA

CONTROL LINE WORLD CHAMPIONSHIPS
POLAN D - I98O

Världsmästarskapen

Vär1d"snästarskapen i d.e fyra
linkontrollgrenarna: Speed,
Stunt, Conbat och Team-racin€i
gick av stapeln d.en 12 - 18
Ju1i.

Plats för evenemanget var d.en
Polska stad.en Czestochowa som
ligger i södra d.elen av Pol-en.

Staden är ganska stor: 250000
i.nv. och är ett akad.eniskt
centrum d.är nan b1 a har Tek-
niskt universitet, lärarhög-
skola och lantbrukshögskoLa.
Vid tiden för Wl var staden
ganska tom på studenter och
W-deltagarna kvarterades ln
i ett tont studenthotel ti11-
hörande Tekniska ilögskolan.

Czestochowa Aeroclub bildades
tör J5 år sedan och är d.är-
med. en av Polens äldsta och
raest betydelsefulla. Här be-
drivs såväl- motorflyg, segel-
flyg son fallskärmshoppningl
och modellf1yg av d.e ca 1JO0
roed.lemmarna. l'1odel1f lygs ek-
tionen har nånga berönd.a med-
lemmar bl a Jerzy 0strowski
son vann \rM i linkontrolle-
rat skalaflyg rned en tight-
ning för några år sed.an.
År 1978 stod flygklubben för
de socialistiska linflyg-
mästarskapen och inför d.enna
tävling uppfördes den stadion
vid vilken årets W1 avhöIls.

Arrangernangen runt tävlingen
var imponerand.e. Transporter
för d.eltagarna mellan hotellet
och stadion utfördes rned. speci-
albussar son gick i vardera
riktningen varje halvtimme.
fnuti själva stad.ionrpå gpäs-
planen, fIögs Combaten och
för d.e övriga. grenarna fanns
pernanenta lincirklar strax
utanför där stuntcirkeln

1980

och
som

Iåe lite avsld.es de andra.

DAGEN EFTER ankomstdagen( Sönd.ag)
ägnades åt invägning av modeller-
na sarnt träning efter fastställd
turordning. De svenska deltagar-
na3 Ove Andersss&. ÅIf Eskilsson
ocrr lfffiin-Tfck hiir cttatrsen
att pröva den polska luft,en och
järnföra de and.ras mocleller och
flygningaro Det var mecl stort in-
tresse man fick se den berönd"a
USA-flnishen på nära håIl när
kvartetten r llqnt rWerwage rMcDonal-

Paul gjorde entr5. Bob i{unt
här håller

använde sig av sin 0S 40 FSR men
som i år omarbetats något. 81 a
har portningen ändrats något för
att ge något låingre i,nsugrrings-

Stuntcirkeln sed"d, från stadion

upp si-n Genesis



tider och kolven f,örsetts ned" en
bredare Dykesring för att förbätt-
ra tätningen not fod"ret. Modellen
är ny för i år och väger 1500 g.
Ny var emeller:tid den lilla ving-
stallstoppen som kan ses på ytter-
vingens spets. 3ob säger att han
nu"rner:a inte kan flyga utan d,enna.

På bilderna ovan ser vi 3i11 Wer-
vage med sin ilUsÄ-1r - €rl nod.e11
son är byggd på traditlonellt
l{erwagevis med sk l-beara vinge och
stringers d.vs sprygellister sorn
går över och und.er en kraftig ving-
ba1k.

Detta är dock inte den USA-1 man
tid,igare har sett utan en kors-
ning melLan d.en ursprungliga USA-
I och den nya rrJunotr. Spännvid.-

den llgger på 1460 nn och planet är
försett med en ST 46" viktt 1)JO g.

Den tred.Jo d"eltagand.e amerikanen!
Wynn Paul ( Stunt News'redqktör) flög
sin rtPampawagonr , 4j, 87 d.m-, aningen
större stabilisator än tid.igare vöT-
sloner och med en vik't pä 1565 8. Mo-
tor: ST 46. På bild.en neoan torka.r

Wfmn just av sin nodell. 3ob Eunt
knästående t.h. Färgmönstret är ty-
piskt amerikanskt med röttrb1ått och
vitt och finishen enastående.

Les lvlcDonald tävlade i år ned sin
-16 ärs version av "Stilettort d.vs
d.en någo b störge vev:sionen med ving-
yta på 42,6 d.n2. Det är al1tså intå
d.en version som nu förehommel' son bygg-
sats här i Sver.ige. Motor: ST 46 och
vikt: 1600 g.

i[..@
.i



i"p"n" stuntlag med ToHara
I spetsen stod. för tävIlng-
ens proffs!.gaste uppträcLan-
d.e. I vita träningsoveraller
med. namnet i rött på qyggån
syntes d"om väl vartän d.om
än gick. SjäIva startrltu-
alen var också fantastisk
att se. Iförd" vita hand.skar
pannband och solglasögon
tågar först piloten in -
tar god" tid på sig att m&r-
kera ut vind.riktning och
upptagningsmärken mec hjälp
av krita. Modellen håIles
und"ertid.en av ned.hjälparen
och den tredje assistenten
står i cirkelnitten nred.

handtaget. När sed.an motorn
skall startas ges ett så-
d.ant markant teckea att
detta kan ses på flera hund.
ra meter. Ilaras nod.ell är
numera välkänå i VM-samman-
hang och kan ses i skiss t h
Under slcissen ses Hara med
sin modell och t h 2fJ av
det svenska laget.
Kina deltog för första gång-
en i ett VM och d.et var ned.
stort intresse rnan såg d.eras
utrustning. Flamföral1t
väckte en moCell med ovan-
ligt utformade vingspetsar
sensation.(bilaen längs ner.) Tanken är ju att
få mod"el1en sträcka Iinorna ord.entligt och
modellen f1ög också rnycket fint. Obs att mo-
torn är sid,nonterad. vilket också är nycket
ovanligt. Motorerna är av antingen ST {6-
ell-er ST 45kopietyp nen man såg även en 0S 40
FSR på en av mod.el1erna. Finishen var av högsta
klass och prestationsmässigt Lå9 kineserne i
toppklass. En nation att räkna med. a11tså. En
av kineserna f1ög förresten utan hand.tagt T
linänd.arna var två ringar fästad.e oeh i d.essa
stacks pilotens fingrar in. Han påstod. att han
diirmed, fick ökad kiinslighet.
Några ord om svenskarna kanske vore på plats.
Ove Andersson hade ju, som bekant, blivlt
tvingad att flyga med sin gamlart modellr nr 18
d.å yM-käxran totalkvad.d.ades under våren. Med
tid.ens tand hade dock d.enna urodell blivit lite
för tung och nåd.de därrned inte riktigt upp tiIl
t1e krav Ove hade velat kunna begära ay sin täv-
lingsmod.ell". A1f Eskilsson nedförde sin 'rSuzy Q
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,T1-tävtingalrna avslutades under mycket pampiE;a
l'orner inne på själva stadion' 31 a u.nd't-'rhö11s
man av en fantastisk luftcirkus beståend.e av d.els
ett nil"itärt jetplan och en ZJIn Akrobatr deLs
av en virtuos uppvi-sning med en helikopter vars
flygprogram var helt enastående. En Llten lnci-
dent d.rabbad.e dock amangörerna i det att man
inte hade Lyckats få fram USA-flaggor i til"lräck-
lig onfattning inför prisutdelningen. f stunt
krävd.es ;u tre st rnen man fick bara fran två sto-
ra och en liten vilket såg kanska roligt ut.
Vi får hoppas att vi svenskar kan und.vika åtnin-
stone d.en malören när vi ska11 uara värd"land för
nästa YII som gär 1)82.
/utt selstamr/
Resultat:

Namn poäng Plac

McDonald
Hunt
Wervage
Conpostella
Hara
Suemoto
Cech
Xiangdong
Lavalette
PauI
Rossi
Yoshinura
Cani
Sragia
Anlin

2722 291t
2817 2BB7
2804 2E85
2799 t?841
2741 2791
2516 2833
2145 2704
2550 2717
26c1 ?571
2519 2724
2550 2591
2541 2645
24i1 2-595
2165 2715
24'-'6 2607

2792 2871 5BO2 1

2718 zeeo 5756 2

2750 2774 
'657 

t
278?. 2754 

'525 
4

?718 ?-797 55BB 5
2655 ?724 5517 6

?_417 269a yg4 7
2525 2rr1 5i52 B

2647 78 5320 9
2588 2571 

'1aB 
10

2564 25n6 5209 1 1

2462 25ie 51s1 12
25?.1 2557 5152 15
2414 2160 51?9 14
?"406 2ro1 51CB 15

Dazhong
And.ersson
Tayeb
Gabris
Marinov
C oa.tes
Tellier
Robinson
0strowski
Rodrigues
Maikis
Zavad,a
VeLlai
Pokorny

2247
2578
21qA
2 AOt

249i
L|_ I ))
?.448
1)lc
21 0O
2166
244t
2256
2154
2403
21 a

2592
2117
2576
2505
2464
2465
1982
?-441
244?-
2414
2429
2425
24?-7
21O1

2592
2578
2r76
?,505
2 491
?465
? 448
244t
2 44?,
2 410
'/ 4'./-9
2426
? 4?5
?40i

16
17
18
19
20
?-1

2 .:)

2)
24
r') rL)

?()

2t]
') (r

ons tantaka tos )
Järvinen
Nystriim
14ortensen
Eskilson
Rabenhoj
Karma
S ettem

2151 206S
2a97 2037
2056 2021
1977 ?452
2O1O 2049
1515 2ao7
581 9)9

2161 48
?097 51
?016 57
?o52 58
2049 5r)
2OO7 6Z
939 ('{\

FIN
bwt!
DAN
SWE

DAN
FI I\]

NOR

IJSA

USA
USA
lTA
JAP
JAP
czE
KIN
T'RA
trsA
ITA
JAP
CZE
ITA
KI}I

T(IN
swE
FRA
cza
3UL
nT)u!
FRA
tr5
POL
BNA
G!R
POL
UNG
ösr
GRE



SYE|VSKA
MÅSTANSI{APNN

IgBO
Årets Sl'1 i stunt blev en tleltaga.r-
flopp" Ef ter: de senas"be årens fram-
gång I tävllngsdeltagande lraåe man
hoppats på en fortsatt trend, och
frannför a1lt ett fortsatt ökat del-
tagande i en såpass stor tävling som

ett SM, trots alltr bör vara.

0rsakerna kan vara flera tilI att en-
d.ast 12 man ställde uPP till start
den ! - 10 Augustio För de+" första
larles årets täv1ing över två 'lagarl
för d"et and.ra har sommaren varit
smäckfylld rneå sanktionerade täv-
lingar vilket kanske gjort rnånga
tävlande lite reströtta.
Årets SM var förlagt till Kun81.
Västnanlands Flygflottilj I Västerås
och första tävlingsstart glok vj-d

middagstitL på 1ördagen. Flygväd.ret var kanske inte det biista meil

hotanåe regnväder i bakgrunden och kraftig b}åst. Flygpres'bation-
erna blev åerter inte över sig nen d.e, alltmer rutinerader d'e1-

tagarna behärskade blåsviidret nycket bra. Endast en orngång kör-
des under Lördagen och de övrigä två unde:: siSnd-agen som bjöcL på

lite lugnare vädero

Bland. intres::a.nta modeller i startfältet sågs bI.a. Per ,Jerslings
Dolphin, en modell som man, numerarinte så ofta ser längre. Kon-
struktören - Lew Macf'arland. - ritad.e d'enna nod'eI1 under 50-talet
ocir Dolphin gavs ut i byggsatsfcrn av Jetco'
Ett annat ir:tressant bygge stog Siaffan Ekström för. l4ed sin Ge-

nesis blev han Llen förste som tävlat med denna nodell i sverige.
Vi;;;rl;gen pågår ett antal" byggen - byggsa"bser finns och har såIts
under året- nen man har hittills inte sett någon av d,em.i.luften.
Försed.d. ned en ST 46 ( vad annarsl) gav planet ett stabllt intryek
i luften, Den nycket raka d.esignen är kanske inte så snygg om man

d.r mer van vid iconventionella konstrukticner men verkaT vaTa frrnk-
tionello Delta är även en av de få byggsatser som s:ilis d'är ving-
en är i -ok.:rrplast" Slrrnplastens föråel,ar kan diskuteras. Ste'ffa'n
|ar: försett sin ST med ån ljudd"ämpare av märke DuSro t;'p Muff,laire
soni inte är stort nner än ett avgasrijr nen sr:rn därapar förvånands-
viirt vä1"

r Livrigr; sågs inga nya konstruktionev men vä1 nir? rnodeller t' ex

Johar Rassmussenå Akrobat, Jan !jerlbys Stlletto.l tävlingen ab-

SM-segrare Åte NYström
rned- sin vinnande Gieseke-
Noblero Motor;Fox 15.



d.eIler försed.da ned J5-notorer. Få övriga d"eltagå.re ä.n-
vänd,er längre så snå motorer - trenden reot 40:or och
46tov är u.ppenbar. Såväl- Alf Eskilsson som Åke l{yström
hade också svårt att få sina flygningar lika jämna som
sj"na konkurrenter. Den kraftiga vindens över:raskande
srnålcirtt gav genast utslag på rnanövrarnas utseende rned.
påfö1janåe påangras från rl"e fen domarna: Liska (qJect)
Souliac (Fransrnan) Harvey(Engeisnan) ornneren(liolländr.lc
Cornbocz(Ungra.re) och Kazimierowskj- (eotact),
En ganska ovanlig variant på landstä1l hittad.e man på
polacken J.Ostrowskis morlell, se foto t.h" lled tr'å hjul
placerad.e i tand.en hoppades han att slippa störd. luft
under vingen..{an sad.e sj"g d-ock inte var'a. nö;d. med kon-
stnrk-tio:r€;^r s(rfi gav honom irroi:1en viel landninga::na i
st:illet.(t,;1'f i* oavsiktlig vits.) Sar,.nr:i, problen harie
i..ust,:r:ill- i el:r:aien Cc"r:lioy ncd sin norle11, cn stiletto-
liknirnde iiesig:r ten rneci ett hjul placera'l; und.er
flygkropg:en. rtAldrig mer enirjuliga modellerrt
sacle han på frågan on det var effektivt. Som
orsal< ti}1 denna, konstmktion angav han att det
var: betydligt låittare a.it transportera modellen
till detta Wl.
net norska landslaget i str,rnt bestod. a.r Steinar
Settern sor förresten är merllem i SLIS. I{an s{;ä11d.
upp med. en Elias ltfeyerlnspirerad, konstrukt,ion
fijrsedd. rned, en IIP 40. lln 5B:e plats gav rlock
inte frrl1 riit,tvisa åt Steinars flygskicklrghet
men Steinar vrr.r oekså d.etta VIui;s nrest otursdrabb*
ade deltagare. En kvadd.ad modell och tra.ssel med
cle pol"';ka. myndigheterna i samband med en siöld
av reski:.ssa gör nog cietta Vi'l oförglömligt för
hela den, no:"'ska Ei{-truppeno
Att fsrael var en stuntnatrorr hacle rna"n ingen
aning orn tid,igare. Eli Rosenberg som slrr-tad.e på,

en 31re plats berättade att det flygs stunt av
över 200 personer i hans hemland. Til1 topp-
skiktet t'eräknade hrn att ca J0 personer befa.nn
si,3'. E1 i d el*"og rned en Genesi s som han f örsett
meil en ST 46. Ilans moderl"i var dessutom försedd
med en 1;imer siori stängde av bränsletillförseLn
elter 5r5 mi.nirter.
Danslie Stig iienriksen lyckad.es biist i danslsa
laget med en 50:e !l;rt,s, il;rde dc,ck otur i en
av de runda manövrarba då hans rnoiicll gick- an-
ini'en f ,i.r 1å;;t s.'l att lancl stä11et sLets av mot
rrrariten. SiIli-liediel-'rrnen Leif liortensen kom på
en 57: e pla ts 1;;i-it f iil jd :rv l{ans Rabenhf j på
qo. ^

Kinas ]'liu Anlirt med s-i,"r snygga stuntmoclell av
FC-nrultit; ii. Ostrowski hå1}e:' upp sin egen-
konstruer;rde rlod.ell förseild med. en Fox Eagle.
Les i,lcDonalri ger klarte*ken för start.
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En, nycket snXggr model-I hittad.es hos eanad.en-
sarens Tellier. J,lociellen: I'Snowbirdi ;ir av hans
egen konstruktion som han flirsl;-" gången byggd-e
1975. Motorn, en HP zfO ned omarbetad porl,ningt
var kanske en av tävlingens tys-baete där den
gick på rik fyrtak'bning hela rol:ogr:e.minet igertom.
Planet väger 14C0 S oclr Telller flyge:' ned 19 m

1ånga linor på en varvtid, orn näs+,:r.n t1 seko En
ovanlig ljuddäm.oare k:.rnde målli också se i d"et
kanad.ensllka laget. På bild.en på näsi;a sida ser
ma.n hur den platta ljudd.änparen sticker ganska
långt ut från motorn och att clen är: -försedd med
kylilansar. Yttre delen har hål som vätter såväl
upp- son nedåt. Utanför dessa håI har kla.flfar av
g"rmmi placerats oclr dessa :ir rör1i6;a utit. Under
motorgång klapprar dessa gummiflikar och ga.v ett
rnycket ovanligt ljuil jfrån sig. Orginelld och ta *
ken abkoa amangemanget är att ge motorn så lite
notstånd. son möjligt när d.en som bäst beiiörer ciet
d.vs när den går upp på tvåtakt i manövrarnas kr:ä.r-
ande faser.
Denna sidas bild.er
är av ganska d.åLj.g
kvalitet inen är ko
pierad"e från dias.
På bilden t.v. ser
man docle tydlrgt
hur Les licDonaltls
Sf 46 ligger vä1
tilI för ord.ent-
1ig kylning,
T.h: Sanningens ögon
3ob Huntl Les i"lcDonalå
prispallen.

och Bill
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vänd.e sig d"ock Janne av
sin väI lnflugna Miss
KeL1.

Den s'tora sensationen i
år st d Ove And.ersson
för i det att han inte
vann SIti i år. lian har
ju tirligare va:it van
att betrakta 1la platsen
vikt i" förhand rnen nu
är detta inte längre
så säkerto Ove har
fått stark konkumens
.från bl a Åke Nyströn
som de senaste tävling-
arna legat och nafsat
Ove i hälarna och i d,enna Johan Rssrnussen med"
tävling rtgick det vägenrt sln Akrobat. Bygg-
för Åkec sats från SfG.t'Åke f1c;g bra och jag fliig
d.åligt" sad"e Ove efteråt
men verkar lnte vara neclständ. över att, i fort-
sättningen, behöva vänja s:ig vid att snegla
över axeln efter sina konkurrentero Det har ju
inte r-iktigt varit Oves såisong j- år" Som vi läste
i referatet från Vallentunastunten, kvarid.ade ju
Ove sin ti.lltänkta Wi-mod.e11 i våras oeh rniss:{e
med säkerhet den finalplats i Vll! sorn han annars
hscle haft stor chans att hål1a. På bilderna här
t,h. ser vi uppifrån Ove Andersson med sin Silv-
erbird nr 18, Per Jersllng som gör klart för
startrar:si.sts:'ad av Staffan ikströn samt, längs

ner, håilften av domarstyrkanI Lennart iIel jeo Den
irr:d.ra håilf ten: La::s-Åke And.ersson lyckad.es ej
fas'brra på plåten.
Johan Rassnussen, den unga kometen från Vallentuna
slutplacerad"e sig som god fyra efter Ove, Åke och
Erik Huss. En duktig kil1e som vi hoppas a1lt gott
i frantid.en för. övriga resultat längå ba.k i Bul1en
Arrangörsklubbenl Västerås FK, skall ha tack för
en täv1ing som flöt fint und.er rutinerad. ledning.
Ti11äggas bör att de övriga linflyggrenaTnas arr-
angemang varrrppdelad,e på andra klubbar såson Galax
och jag har: åven iö:: mig iitt Väne:'sborg MFK tar med
på ett hii:rno

On något irijt b ref eratskrivanrle Ulf S ber om över-
seend.e för ett något torftigt inaterialo
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FW=1000=0
AV David McGlellan

Tröttnat på alla
dessa sterila, kon-
ventionella stunt -
plan ?
uÄn Än sN
soM srÄn

SEMI _SKALAMODELL
SIG I KONKURRENSEN.

Ur den amerikanska
model-lf lygtidningen
Model Airplane News
hämtas denna artikel,
här i en fri översätt-
ning av U.Selstam

*Varför en semiskalastuntmodell? Enklast
är att svara på den frågan - pröva det
själv och se.
För nio år sedan byggde jag min första
skalaliknande stuntmodell som var en Al
Rabes p-51D Mustang, och blev så övertygad
att byggen av konventionella stuntare inte
Iängre kändes som en utmaning.
Efter byggen såsom Mark Freemans Spitfire
och Dixon Stephens Akro, började jag titta
efter nytt objekt för motorer i storleks-'
klassen ST 46. Jag vi1le ha en modell med
ganska Iångt stjärtnoment för utseendets
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att balansera planet utan att behö-
va lägga extra vikt i nosen för trimn*
ningen.

Efter att ha studerat 2:a världskrigs-
plan fastnade jag för Focke-Wulf 190
planet som blevt känt som "Slaktar-
planet från Bremen". Den tidigare mo-
dellen: 190s hade ganska kort nos men
den senare 1 90D-9 verkade helt 1a9om.
D-9ans kropp verkade vara aerodynamiskt
användbar för ST 46 och de 1ånga mo-
menten såg fantastiska ut. Den kraftiga
men ändå gracila skönheten av FW 1 90D-9
var oemotståndlig....detta var ett plan
som måste byggas och det på rätt sätt.
Vinge och stjärtytor måste uppenbar-
ligen överdimensioneras men inte så
mycket att det stöter det realistiska.
LandstäIlet är så typiskt för '190: an
att det måste förbli långt och skala-
likt men måste då förses med en stöt-
upptagande förmåga om landningarna
skall bli mjuka och jämna. Sidorod-
rets upphängning sitter så pass långt
bakom höjdrodrets upphängning att det
skulle vara lätt att installera ett
rör1igt sidoroder vilket är ett måste
hos de flesta skalaliknande stuntplan.
Vingens placering med några graders
V-form skulle inte innebära några pro-
blem med utl-edarnas placering.

En väl beprövad, påIit1ig motorr €rI
beprövad vingprofit (Rabes special)
och beprövade moment, utprovade På
många, nyligen framgångsrika, stunt-
modeller allt bäddar för en succ6
men den stora frågan kunde inte be-
svaras förrän bygget hade blivit
färdigt. Det var osäkert om den rätta

kombinationen mellan de olika fak- 'LA
torerna hadc räknats ut rätt lllcn
jag var villig att riskera ett års
byggande för att ta reda på detta.

FW-190D-9 visade sig ha mycket fina
egenskaper. Med spinnern mot vinden
slås motorn igång, Iite dYkroder så
att inte planet lättar för snabbt
och och du har en upplevelse framför
diq. I samma ögonblick som Planet
släpps vi11 den lyfta stjärten och
fortsätter sedan så tills dess du
ger aningen upproder. Flygplanet är
exeptionellt stadigL utan några ten-
denser titl "jaga" eller varva upp
i manövrarna. Den enorma stabilitet-
en får tillskrivas det långa stjärt-
momentet. Ti1l en början var inte FW

något bra kantplan men fantastisk
i de runda manövrarna. Genom att juB-
tera stötstången så att maximalt höjd-
roderutslag erhöl-ls avhjälptes detta
något men hörnen förblev svaga enligt
min åsikt.
Tydligen hade något designfel smugit
sig in. Höjdrodret verkade helt enk-
elt vara för litet. En balsaremsa
limmades fast mot höjdrodrets bak-
kant, och se 190:an förvandlades
till en fin "kantare". Tack vare den
tjocka vingprofilen tror jag att den
skulle tåIa ännu skarpare hörn utan
att stal-Ia så jag limmade fast ytter-
ligare en balsaremsa. Ny kunde planet
flygas i mycket skarpa hörn utan att
stabiliteten blev lidande. 190:an
kantar inte bara bra den ger ett
mycket "kantigt" intryck också, viI-
ket är en mycket viktig egenskaP.

Gipsformen fomas här
med ett Surformverktyg.
Balsaspanten syns som

När balsan torkat avlägs-
nas lindningen och genom
ett snitt lossas skalet

Balsaflaken
formen och
att behåIla

tejpas mot
lindas för
sin form

Formen och det färdiga
skalet. Kan åter place-
ras på formen vid puts-
ning.De;t lätta starka och

perfekt formade skale
lyfts från formen
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BASE FOR FUSELAGE MOLD

Efter intrimmning f1ög 190:an bättre
än något annat plan jag tidigare flu-
git. det tar lit.e tid innan får pla-
net att flyta ut i landningarna. Man
får landa modellen ganska snabbt och
ge eningen dykroder omedelbart efter
sättningen på huvudstä11et, och då
kommer 190:an att hålla sig kvar på
marken och rulla ut med stjärten fort-
farande hög til-1s dess planet nästan
har stannat. Då först sjunker stjärten
HuvudstäI1et är mycket för1åtande och
jämnar ti11 många hårda sättningar.

Fakta:
Slutvikt ink1. vingspetstyngd kom att
ligga på 1479 g och qpännvidden 1422
mm. Vingyta: 37 ,3 dmzoch vingens prof iI
ligger på 242 tjocklek vid roten men
ökar ti11 262 vid vingspetsen. Flap-
sen föJrjer hela vingens bredd och är
7 ,3 dm- til-l- ytan. Flapsutslagen lig-
ger på 33o i båda riktningarna. Sta-
bilisatorn mäter 533 mm i spännvidd
och har en yta på 3493 dm2. Höjdrod-
rets yta är 3,09 dm'och rör sig 31o
upp och 41o ned. Flygkroppens längd
är 1041 mm ink1. spinner och stjärt-
momentet 438 mm från flapsframkant
ti11 höjdroderframkant. Motorn är

vid från konventionella stuntmo-
deller. Det kommer också att kos-
ta lite mer än ett vanligt bygge.
Otvivelaktigt kommer du att få
1ägga mycket tid på intrimmning
och korrigering av fel vilket är
typiskt vid ett plan av den här
typen. Til-l slut så är du tvungen
att tillverka ett par formar för
att kunna bygga kroppen. Men jag
är övertygad om att den extra tid,
besvär och kostnad du Iägger på
detta projekt kommer att uppvägas
av til-Ifredsstäl1e1sen du får när
planet är färdigt. Kom bara ihåg
att detta plan representerar en
sofistikerad och komplicerad design
och för att kunna bygga FW:n behövs
god erfarenhet av tidigare stunt-
modellsbyggen.

KROPPEN

Den viktigaste delen i den här kon-
struktionen för att ge planet ett
skalaliknande utseende är just
kroppen. För att få konstruktionen
så 1ätt att den blir tävlingsdug-
lig är metoden med formgjuten bal-
saklädsel en nödvändighet.
För formen använde jag gips för

en ST 46 med 12 1/2"x
5 1/2" propeller. Spin
nern är enr 2 3/4" Will
Brothers och tanken
en standard fyrkants-
tank med skvalpskott
Tanken är dessutom Iös
tagbar och justerbar i
höjd och har en volym
på 5 3/4 öz (ca 145cc)
Nu tiIl bygget:

Innan du börjar bör du
vara medveten om att
du kommer att få spend
eta mer tid vid Oetta
bygge än vad du är van

Försiktl-g streckdrag-
ning och målning ger an-
tydan om hjulhus,hjul:
Iuckor och linjer.

Löstagbar bränsletank;
motorfästet av alumi-
nium är handgjortrse
texten.
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dags lätthet att bca:rbeta. Desau,ton
bLlr tlet b1L1.1gare än att använd.a
baLsa. Kroppsska}et är gJutot t två
halvor rålket gör clot nörtvä,nel.lgt
att tilLverka två gJutfornar. Gör
oa kroppgfor:nsmaX.l genon att över-
föra kroppena Längegåande tvärsnLtts-
profLl illrekt från rltningen till.
ett papporo Reduoera LlaJen nacl 2rl
nn så att ekalete tJooklek konpea-
sor&sr Kllpp ut naLlen oeh överför
clen t1.11 ea 12 nn tJook spånp1atta.
Såga ut nalLen ooh upprepa prooedu-
ren på en 0rB nn tJook pl.ynooil.blt.
Grad.a av spånpLattan L 15o vlnkel
( se ekiss på föreg. siit.) runt on
ooh llnna sedan fast plyvooclnallen
clirekt ovanpå. Den konner c[å att
stioka ut ovanför avgrad.nlngen ooh
d.etta formar en kant på clet feirdtga
skaLet 3.ängs vllken du senare kan
skära u.t ctet färdiga balsaskalet.
l{u är en haLva f,ärdlg. Yänd på
pa,ppersnallen oeh gör on heLa ptro-
ced.uren.

För att kroppens tvärsnltt skalL b1l
exakt nåste maLlarrra från ritnLngen
anvåind.as. Degga mal-lar är annorlund.a
not cle elu tidlgare gjort så ti1I virta
att d.e är d.elade i vänster- och hö-
gerhalvor ooh med. or8 nn avLägsnat
från kroppsoentnrns flata siöa. Det-
ta konpenserar den 0rB nn tJooka ply-
wooclblten som är llnnail ovanpå spån-
plattan"
Saksldan av 018-p3-ynoocten( där skå-
xan-liutgör kroppens oentrunlinj eo
Skår ut baleasBanten från 5115 (1/8r)
nn baLsa och L!.nna fast tl.en Bå pJ.ats
not fornhaLvornag bas så som vi.gae
på rltnlog€no 8töi1., enL cllagranmet,
kan anvä,nd.as för att staga uppr
Mad en svart tnschpenna nålar rlu.
spantens kanter Eå att de bllr nå-
got synllga genon ett tirnt lager våt
gips. Du är nu. klar att fylLa f,orneno

/forts. I nästa SllS-3ut1etln./

r$n sth kan Jag bara lnte aeel. -

En hobhy-
Säkert har c[u, käre llnflygentuslest;
hört den klassiska fråganr yatl kon
först - hönan e1ler ägget? Sannolik-
heten är etor att inte ens du kan ge
svaret på denna fråga. (S*uffe clu *arn-
na svaret - skicka Ln d.et tlLL nlg -
honoraret konqer necl vänd.ande post,)
Man kan ta en parallelL tlfl denna
frågar Yad kon först - linfS.ygaren
eller clea som llllhanclahöI1 linflyg-
naterLaL? (Svaretr rhenenickerin är
är känt och konmer inte att godkiinnas)

ltär nl.n verksanhet Lnom nod.eJ-LfJ"yg-
bra,nohen etartade, det var för resten
på d.enna föraä,n1tga pubLikatlons
ohefreilaktörs förtJänstfuLla initia-
tivr så spel-atle lcLeaLismen en nyaketgtor rolL. Nåindle chefredaktörs bJär-
ta klappad.e och kLappar fortfarande
nyoket varmt för llnflyg i alla d.ess
fotmero I början av verksamheten var
f.infLyget clen stora de1en, cLå oekså
med. ea vlss frangång - tydLigen hade
cl.et, untl.er en 1ängre ticl, var!-t gano-
ka svårt att få fran nödvåind.iga pry-
Lar för denna verksamhets utövande.
Lite F enare kon clet ett uppsvlng I
efterfrågan på heLa byggsatser och
ilet förefölI son on den ökade t111-
gången på nä,nnda pryIar gjorde clot
intressant att linf}yga lg:en. Ylssa
önskenåI om speclalprlrlar kon in -tlL1 en ctel kuntie de uppfyllas, men
nu på senare tld. tloka luften aästan
helt ha gått nr LinfLyglntresseto
Yisse oförbätterliga entusiaster be-
höver visserLigen påfyllnlng av för-
brul<aingsartiklar men på det gtora
hela taget förefa11er intresset ha
svalnat bet&inkl-lgtr
Ur nj.tt ad.ressregister kan jag få fran
några intressanta obsornatiåner"
1. Någon släkting t11-1 gossen A har

fått syn på en katalog ned. noi[e].l-
flyg ooh lnhandlar, t111 någon be-
märkeLsed.ag ell'er Jul, en konplett
u.tnrstnlng för llnflyg ( en 0rB
motor ned. tiLLhörancle byggsats
sset llnor och hancltag. Gsssen A
nonterar, ned hJäIp av någon hänttlg
anförvant, thop d.et heLa - startar
motorn, flyger ett varv oeh låter
hela skapelsen återgå tii-J- byggsats-
statliet. Gossens Ars naxnn återfin-
nes eJ nar under senare tid.s kun<[er.

2. GoEeen B har, genom någon flygklubb,
konmlt i kontakt ned" Linflyg" Hanfår eller köper ajälv en näåel1,
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handlares funderinglar
flyger denl köper en rtörrer fJ.yger
ilon ooksåt köper en R0-mocl.elL oeh
är sed.an dess förlorad. för Linfly-
get. ,,,.o.,

J.Ungd.oneLed.aren C har fått bancl on
en bunt ungilonar. Genensamt Lnköpes
för konmunens pengar ett antal kon-
pletta utrustnLngar för 1infLyg.
Sunten ungd,omar bygger ooh f}yger
ett tag raen återgår efter en ticl
t111 att stå ooh hiinga vid ortens
kiosk on kvällålrr&o nYi har lnget
att göraln

4. Orten D har en e1d.sjäL. Ean äLskar
J.i.nf3.yg ooh d.rar necl sLg ett antal
figurer. Man flyget geneasantl t[e].-
tager i viEsa täv1"lngar. När cl.enna
e1d.sJäI sedan fLyttar till annan
ort faIler linflyget snabbt i gLön-
ska hoe nåinntl.a figurer.

Jag kan håLLa på ooh räkna upp nånga
fLer exenpel på hur frön till. ltnflyg
har såtte båcle här oeh där men tyväm
har nästan aIla hannat på hälleberget.
Man frågar sig ilå osöktl Är ttet något
fel på 11nfLyg? Innan Jag föreöker
get ett srar på tlen frågan vill. Jag
berätta en episocl från nltt eget hen-
nafälte här I Gråbo.

Det häntto s16 fbr en tld. sealan att en
sLäkttng tlL1 en av våra flygare var
på beoök. Eaa had.e ned slg an rad.Lo-
styrcl terränggående ltLl. AlIa flygare
samlad.eg son fl.ugor krlng en sooker-
bit - nan beundrade clen konplleerad.e
skapelsen som hacle båite fjädrarr stöt-
d.änpare ooh and.ra flnesser. Frågorna
haglade - pris, notorlrad.io osv. KilLen
d.rog lgång notorn ooh börJacle köra ut
på fäLtet där han gjorde en riktigit
fLn uBpvi.snLng bland. clet nyklippta
gräsets avklippta tussar. Men o& sar-
nlngen skaLl fra,m så gjorde Ju bilen
lnte ur.yoket mer åin att elen sprätte app
gråset neil bakhjulenr svåingd.e tilL hö-
ger och vähster, en och annan slad.d.
kon ookså nen sedan var d"et faktiskt
lnte myeket mer.

Kan man rLå dra några sLutsatser av
d.etta? Är LlnflXgetr t111 sln natrir,
såclant att d.et är nyoket svårt för
en åskåd.are att ta slg över tröskeln
ooh börJa sjäIv? Gl.vetvis srlocar 11n-
flyget clen nagiska osynltga Låinken
neLlan pil,ot ooh nodell sonn flnns i
R0-flyg. Llnf,Lygaren kan ånte 1åta en
halvl"ntresserad åskådare håILa I bantl-
taget uncLer ett antaL varvr runtt runtt
på säker höJd. f,ör att sedan sJäIv håLla

i ooh överta konnanrlot när ttet börJar
bLi krltiskt.
Kan det v&ra så att llnflygets ytter-
llg:t snäva nanövergråinserr jag borde
kanske säga stuntflyget, ned åtfölJan-
d.e synnerJ.igen begränsade varlatLoner
i grund.konstruktlonen hos nod.eLLenl
gör att åskådaren och den presumtive
utövaren av en nyeket f,ln fritidssyse-
eLsåttning skrä^rns bort?
Und.ertecknacl, son sJäIv flyger RC-se-
gel och :i. begråineed omfattning R0-not
har observerat att segelflyget är myc-
ket nind.re publikfrlande än notorflyge
Detta necl.för givetvls att rekrytering-
en tL1I segelflyg är svårare än tili.
notorf}yg" Yissa accepterar att nan bö
lära sig segelflyga lnnan man går över
t111 notor nren }ånetlfrån alla är not-
tagliga för sakliga argumento

Kan det yara så lIla att Linflyget ln-
te är tilIräck).igt ilyrt? (SkuLLe vara
henskt on Eå var fa1Let. )

Hur man åin vrider och väinder på d.et h
1a eå förefall-er det som om linflyget
trots alLt år en mycket slaL syssel-
sättnlng. Det ankornrner såletles på dig
käre linflygentuslast, att d.ra clitt
strå tilL stacken för att bred.d.a in-
tregset.
Problenet för nlg eon hobbyhand.lare år
följantl"er För ett antal år sedan J.ova-
cle Jag denaa tid.nLngs red.aktör attrl
görLigBste nån, håLla ett sortinent
LlnfLygprylar i 1ager. Detta för att
und.erlätta utövarnas utövand.e. Lin-
flygsutövarna trar dook inte notsvarat
förvåintningarna vad. gä1ler inköp av
terial. Jag är meclveten on att detta
konner I konfLikt neet det faktum att
linfLyg är en b13.1ig hobby. Ivlan kan L
3e våinta sig en stor onsättntng på 1
fLygpryLar. Men on onsättningen av 3.

flygpryJ,ar är för liten, affärsnässigt
sett, i[å nåste Jag son hancl.lare tyvårr
överväga att Iägga ner d.enna service.
Det konner al-ltså an på d.lg on du kan
cLra d.itt strå t111 stacken för att öka
d.in grens popu1arltet så att du kan få
tag på nötlviiadlga pryLar för ttttt ut-
övande. Skrlv gärna elLer rlng tLLl
och käfta enot utslängd.a frågor. .å,1L
elebatt som kan gagna linflyget är vann
välkomnen. G1öm lnte att evenskt Lln-
flyg är I en krls - senaste $M ger
klara fakta vad. gäL1er il.eltagarantaL.
Ued. v&inLiga häLsnlngar,
Sven 1{5.eck, FREGUS H033Y
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MEDLEMMAR I SLIS
Änalersson, Lars-lke
ÄaalelsEoarOve
.laclersaou, S tefan
ÄroateoarGöra,n

SaltzersenrBjfrn
BalckrRaimo
3er:uclts son, Jan
3ertllsaoa, Ingenar
Sjer|lbyrJan
Slonrlf 111y
Bohm, fnpa!
BöhllDrUatg
lörJearon, Karl-Srlk

EkbergrRolf
EkströnrStaffan
EagbergrStefa,a
ErikssonrEsbjörn
Elikssonrlrars
EakilsaoarÅIf

Folbech,EennJ.ng
Fraaz6nrllats

'GouderJonny
GrabnrGunrrar
GranholnrBertil
GunnarssonpllS.kael

EallgrenlClaes
. gansaonrlnalerg

Ea,ns e on , Änilets
EarsenrPetter
EeljerLennart
EeLnbrorlars
EolLnerlPeter
EusarErik

I sac6aonrRonnio
Janåson, ClaoB
Jerallng:r!er
JinbäckrThonas
Ingval4eenrGoir
J ohannes s on,Eåkaa
JobanssonrGösta
Joassonrlngolf
JärvlaenrKali

KraatzrErlanil
Kalaulainen, Kauko
KärrnaarI.eif

LakerRaynond.
LaneeonrEvert
I,arsson, fngenar
tlntlströrurMartin
tindströrnrMats
tlnn6rEr]ing
LittkerEåkan
1'jungl.öfrJan
LuntlrRolf
LunilerKnutl
LuntlgrenrAnrlere
LundlnrBjörn

MagnusSon, Lennalt

Matts 6on, Lennårt
!llttlerrEans
llortensenrLeif

Nortl6arl,ars
I{o!16nrGöran
NyetröurÅke
OlofseoarLars-G
OlssonrEanE
0lssonrMats
0lsonrMikEel

PalurLennart
Paho,!eif
PercivalrClen
Pette!E aon,Ånalers
PetterssonrSo
Pette!B son, Ka!l-.Gunnö!
Pett ers son,Tbonas
PontanrSven

BabenhfjrEans
RasaEuEs enrJohan

Eenbyggprevägen 9
Åsgatan 2C
Kållgata,n 56
Louvägen 18

Rlnalngen 1l
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Vallby )

Box 82
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Rindborg, Iv1ikael
Roosr Irars
Rosberg, Thoroas

Salenoark, 01a
Sanueltson, Sven
Se16tam, UIf
.Strand, Lennart

Suntlstetlt, Carl'4öran
Söalorqvist, Magnuo

Vlberg, Karl-4unnar
Itlldin8, Lena
lJleck, Sven

Åqvlst, Conny
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Borg, Maqnus
Pa1dr'Michael
Pettereson, Lennart
Danle1sson, Thoroas
Danieleson, Ulf
Äalt1o, la6se
Nyst!öE, Änders
Settea, Steinar
Freundenthaler,Per
Äh1ing, Johan
Hansson, Ingemar
Yhland, Klas
Björnwa1I, Erik
Hermansson, Thonas
Sarin, Stefan
Barck, RoIf
agge, Johan

gIiE!=1299
Utqårdsväqen 29

Torähöesvä*än 7
Sta Strandvägen 7
3efälggatan 10
Sisittarevåigen !
Kalllolnarteentle 11 b ,9
Oslogatan J5
64t7 noklya

Gruvgången 1 1 9
Höstvägen 9
Nr 19 Järestad
Överås Parkväg 7
Kartstigen 9
Melodivägen 8
Videvägen 1 5
Rönnbärsvägen 49
tokegatan 24
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RESULTAT

#####################################################################

sM? 1980

RAKAN CUP

1.AIf Eskilsson 3557
2. Erik Huss 3220
3.U1f Selstam 3151
4.Ingolf Jonsson 3103
5.Lars Roos 2962
6.Conny Äquist 2778
7.Karl-Erik Börjesson 2767

Plac. Namn

1. Ake Nyström
2. Ove Andersson
3. Erik Huss
4. Johan Rasmussen
5. Jan Bjernby
6. Ulf Selstam
7. Conny Aquist
B. Lars Roos
9. Staffan Ekström
10. Per Jersling
1 1. Erling Linn6
12. Tommy öh1und

Klubb

Vallentuna MFK 1839
Västerås FK rmfs 1877
Skara LFK 1521
Vallentuna MFK 1 539
Kungsbacka MFK 1480
Aeroklubben GBG 1355
Kungshamn MFK 1243
Trelleborg IIIFK 1336
Acroflyers 1074

1 A21
AKM 293
Aeroklubben GBG 185

semistunt
l.C1aes Jansson
2.Hans öhlund
3. Gunnar Karlsson
4.Stefan Ohlsson
5.Er1ing Linn6
6.Ulf Ponner
6.Thomas Hermansson
B.Thommy öhIund

1 939
187 4
167 1

413
967

1 409
1 363
1 459
1 163
1057

261

326
289
275
042
911
841
841
750

1960
1847
1 656
1 606
1 569
1 466
1 494
1 370
1 248
1 117
400

3B 99
37 51
3327
31 45
304 9
287 5
2867
2829
241 1

217 4
693
18s
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