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SIIS-SULIETINEN - V,IiRIDB{S STöRSTA STUNT-
SIDNTI'IGå

Hejsan!
Du kan nu g1ädja dig åt att ha en av världens
största stunttidningar i d.in hand.. Åtninstone
om man ser till lnnehåI1et. Upplagan ä.r kanske
lnte så stor men sprid.ningenl SLfS-Bulletinen
flnns numera i såvä1 d.e skand-inaviska Iänder-
na son t ex. Kina, Australien och USAI!l

SLIS har nu f,y11t tre år och vi 1äser årgång 4
på omslagssid.an. Skall fyran b1i en fernna så
snåningom? För att sätta lite trspruttrr på bi-
d.ragsgivand-et utlyser tr3ullenrr en korsord.stäv-
ling i d"etta nunrtrerr Läs närnaxe oln d.etta på
sista sid-ornan Red.aktörens stilla förhoppning
är, att und.er detta år, inte bara rrsaxatt u'b-
Iänåskt rnaterialn Visserligen är detta mycket
givand.e men d.et vore trevligt att få små e1ler
större notiser om inhemsk stunt.Läs t.ex Raimos
fina bid.rag i d.etta nununer - rakt upp och ner
och "utan nnärlrrärd.igheter. Skriv gärna för hand.
(ned.. är raycket bra på att tyd.a hand-stilar) och
skleka gärna ned något kort ( svart-vitt helst
men även färg går bra.) Om au önskar skj.ckas
kortet tillbaks efter tryckning. Låt,med. and.ra
ord,SlfS-Bulletinen vara en llejlggtidning för
Sveriges rood.ellf 1)'går€o r r (i,affid.inaviens!)
och in'be bara en översättning av M.A.N.1 F.11.1
Aerornod.eller etc.

Tackar, tackar och en god fortsäi;tning på det
n1'aåretönskar: /n-/'' Ut/ 5



SVERIGES MODELLFLYGFöRBUND

TÄvL rNG sKALE NDER L lNFL YG 1 9B 1 (,pleliminärl
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DATUM

28.3

2-3.5

oq

16-1?.5

( 5, 23.5

6. 30-.31.5

7. 13-14.6

B. 27 .6

9 r B-9.8

10. 22-23,8

, 11. 29i8f
12, 5-€.9

( 1t. 12-13.9

14. {9-20.9

15. 17.10

1, 6-7 .6

2. ?-11.7

:. 
23-26,?

253.80.12.15

rEMrr

A11a int klasser
rNM''

A1la int klässer

TÄVLING ARRANGOR

'tVintertävlingen'r O 24 AKMG

Stunt, Semistunt

"Vårtävlingen'l
AIla klasser

"Västkustträffen "
Stunt, Semistunt
ttGalax 0pentt
Speed, Team-race
Good-Year

B 81 öSFK, MFS

PLATS

Göteborg

Södertä1ie

N 33 Kungsbacka MFK Kungsbacka

A 6 MFK Galax Stockholm

KONTAKTMAN

L-Å Andersson
031/26 25 32

Lars Ohlsson
D?55/ 180 83

A1f Eskilsson
aso]/11? ffi
Kjell Axtillus
aB/774 4s 15

Björn Lundin
o31/ 16 5e s6

Kjel-l Axtilius
a8/n4 49 15

Per Jersling
0416/1O2 64

Conny ÅquJ-st
0523/316 46

Hans Fällgren
0rs5/1s6 s6

L-Å Andersson
031/26 25 3?

Bengt Holm
07601356 se

Ove Andersson
o21/ 13 11 42

Ove KjellberE
oB/Bs 81 63

Ingemar Larsson
0521/ 112 10

A1f Eskilsson
o3co/ 11? 66

fngemar Larssir; ,

0521/ 112 10

-il-

"Solstadspokalen'r S 228 Karlstads MFK

Stunt, Semistunt
Combat
nuTrt

AlIa i-nt klasser
!'S jöboträff en"
Stunt, Semistunt

'rRäkan Cup"
Stunt, Semistunt

"Oxelöpokalen" D 103 0xelösunds MFK

AIla klasser
nsM.| 0 24 AKIV1G

AlIa int klasser
f'Våsbyklippet" B 2?3 VäsbY MF

Combat

"Invigningstävling'r U 44 Västerås FKrfulFS

Afla klasser

'rsolnas Pokal'r B 256 Solna MSK

Speed, Team-race,
Good-Year

"Vänersborgspokalen" P 36 Vänersborgs MK

Stunt, Semistuntt
Combat
ttHösttävlingen"
Stunt, Semistunt

N 33 Kungsbacka MFK

INTERNATIONELLA TÄU-TruERN.

"Limfjordstävlingen" Avi-ators lr'4F

A1la klasser
Belgien

Sverige

Stockholmsklubbarna

M 15 Acroflyers

0 53 Kungshamns MFK

Karlstad

Stockholm

Ejöbo

Kungshamn

Oxe1ösund

Göteborg 
.

Upplands-VäsbY

Västerås

Solna

Vänersborg

Kungsbacka

Aalborg
Danmark

Genk

Norrköping

IGemensamt NM med Friflyg och RC flvg F3A)

It
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EAr JÅ\/!--I[!GSKALENDER rNT MODELLFLYGTÄVLING 1981 forts

DATUM KLASS

FnIFLYG forts

10-11.10 California FAI fnvitation F1A, F1B, F1C

F1E

F1A, F1B, F1C

F1A, F18, F1C

F1A, F1B, F1C

ABRANCöR

USA

Västtyskland

USA

Jugoslavien

Mexico

Frankrike

Belgien

Schweiz

HoLland

Frankrike

England

Ungern

Belgien

Tjeckoslovakien

Belgien

Bulgarien

Belgien

Schweiz

ftalien

Turkiet

Västtyskland

Ungern

PLATS

Taft
Californien
Northeim

Sacramento

Zagreb

Mexico City

Marville
Genk

Breitenbabh

Utrecht

Le Bourget

Manchester

Nyiregyhaza

Genk

Brno

Verviers
Sofia
Rixensout

Breitenbach

Lugo di
Bomagna

Ankara

Bochum-
Ruhrpark-

Salgotarjan

10-1 1 .10 2. Int Harz-.lilettbewerv

1?-18,1O Sth Sierra Cup

24.10 The 17th Cup of Republic

3O11-2,12 Concurso "Alberto Lozano"

EINFLY-G

2-3.5
46-17,5

Y0-31'5
13-14.6

zo4l.a

23-24.5

24--26,?

14-15.8

22-23.8

29-30.8

29.8'.3.9
'€.9

\
12-13.9

13.9

<!-Q.4.9

19-20'.9

2E'-29.9

F;l:@ffi:
F3A, F3B

rzn, 6G) rzc

@

Control Line
Int Competition

5' Int Jura-{up

Cri.tårium Midden
Nederland

Int Criterium of Isle
of France

Three sisters int
Nyirseg-{up

Int Competition

Int Competition

Int Competitlon

Int Sofia-{up
6th int Combat Meeting

3. Int MBZB-{up

Coppa drOro F.A.

4th Balkan Championship
for Aeromodels

16. Int Control Line
Competition

Nograd-{up

F2D

F4AGÅ? FzC

rzn,(6) rzc

FzA, FZC, Speed and
Team Racing

rze,@ rzc
FzA, FzC, F3A

rza,€zD rzc
F20

rzaG-zD
\>i<

FzA(FzB)
F2D

F2A-D

F2C

F2C

FzC, FzD

FzA@ Fzc, FzD

OBs ! AIIa anmälningar till internationella tävlingar
skall sändas via SMFF:s expedition, Box 10022t
5OO 1O NOBRKöPING.
'Givetvis skall anmälan ske via resp kIubb, liksom
de nationella tävlingarna.



Refleldioner om Stunt AV RAIMO BARCK

När jag börjacle necl modeUflye för 1)
år sed.an, så hacle jag fu3,lt sJå rned
att försöka få en gumrnimotormodeLl av
typen LiLl-Klas att fungera" Drönmen
cl.å var att få äga en Linkontrolhnod.eLl
och allra helst cLå en stuntnodell"
I Wenzels katalog fanns Drönp1a.net.
Det var en rrSpectxert av fabrikat KieI
Kraft och avsedd för 2r5-3r5cc rnoto-
rer. Ojr ojr det var grejor d.et8

När jag, tre år senaxe, börjad.e ned
linkontroll ( jag gick d.å i åttoncl.e
klass och fiek vä1ja nod.ellbygige son
frltt valt arbete i skola.n) så var
d-et ki-ippt rned. en gång. Det här var
d.et roLigaste jag had.e varit ned. om.
Efter ett antaL Getingar och diverse
and,ra flygetyg så stod. jag d.åir ned.
d.amantLe knän men stoLt och.lycklig
och tog emot grannungarnas jubeL för
att jag had-e Lyokats hålla d.en sum-
and.e saken i. luften.
Tiden gick och så snåningorn börjad.e
jag fund.era på stöne och mer åvårc€-
rade saker clvs rad.iostyrning. När pIån-
boken had.e blivit til.lräckligt tjock
gick jag och köpte'nig en RC-an1ägg-
ning. Sorta var d.rönnen om stuntmas-
kinen - rill slrrlle det bli nriktlgan
grejort
Hösten och vtntern 1 971 elck åt att
bygga en Vagabond. 2 efter en ritning
jag fått och vid nyårsttd eL -71/74
var det så d.ags för den första flyg-
ningen. Jag fick hjäLp av en konpis
i början ti1ls jag hade lärt nig så
pass mycket att jag' kund.e klara nig
själv. Ju mer rutin jag fick och ju
ner tid.en gick d.esto ner började
tanken på att tävla ta form. Jag trä-
nade in Sport-populär programnet som
är en motsvarighet till stuntens semi-
stuntprogram oeh var 1 stort sett kLar
att börja tävlingsflyga. Jag harte kon-
nit så pass lång't i radioflygandet
atl, trag var trött på d.et sk 'rsönd.ags-
flygand.etrr och vi1le ha mera spåinning
i forn av tävlingsd.eltagande.
Jag sökte upp en täv1ing för att se
och 1ära nlg hur det skulle gå tiLl
för att senare kunna lrara lite säk-
rare när jag själv skulle tävla. Men
jag nåste erkänna att mina tävlings-
d.rörnmar gick i kras när jag upptäckte
hur det gick till på tävlingen. Jag
had.e trott att det skuLle vara ku1
och nysigt att tävla nen d.et Jag nöt-
tes av var helt tvärt om. yar fanns
cet roliga ned. nodellflyg? Var fanns
kanratand.an? Ja, inte fanns d.en på den

här tävlingen i aLla fal1l Jag korn
til1 tävllngen för att fråga och lära
mlg, men skillnad.en mell-an åskåil.arna
var så pass stor att jag, helt enkeLt,
inte tord.es fråga om någonting. Var-
för är rad.ioflygand.et på tävllngs-
nivå så presigeladdat?
Sesviken av d.et jag hade fått vara
med om åkte jag hen och var trött på
allt vad. rad.ioflyg hette. Efter ett
tag så hade jag bestänt mig för att
sluta rned rad.j.ofJ.yget och jag årnons-
eraåe och såld.e bort nina rad.ioprylar
och fick faktiskt en ganska bra slant
för nina grejor.
Nu hör det til1 saken att, under ti-
clen som jag höll på ned. railioflyget,
jag inte had.e kunnat s1äppa linfly-
get helt utan jag hade gått ned. i d.en
nybiLd.ad.e föreningen SLIS och jag ha-
d.e också följt AlIt on Eobbys I'Stunt-
skof.atr, visserligen utan att ha byggt '

någon stuntnaskia ä:rnun Men dom ku!-
skaperna jag hade fått on stuntfly-
gand"ets grund.er var fortfarand.e på
en teoretisk nlvå.
l{å, i alla falL så var nitt intresse
för stnnt så pass stort att det såg
ti11 att jag, tillsanrnans med min bror
Rolf, kom med son åskåd.are til1 1980
års upplaga av Svenska MästerskaBen
i linflyg i Västerås.
Genom att bIi så positivt bernött, deLs
av Ove And.ersson som had.e ord.nat så
att vi fick komna in på F1 rs flyg-
flotti1j, dels av d.om tävlande sjä1;
y&r flamrnad.e så nitt intresse för stult -

upp igen. flär nöttes jag av d.et som
jag had.e saknat på radiofiygtåvling-
arna tid.igare. Jag käntle att d.ora son
tävlad.e i stunt gjorde detta för att
det var rollgt och att nan gärna såg
tl1l- att allt flera skulle upptäcka
linflygand.et igen och ha precis så
där roligt som nan kan ha ned. mo-
dellilyget lgenn Tack al1a Ni i StISt
När jag väI had.e konnlt hen från Väster-
ås så ringde jag nästa dag till Fregus-
Eobby och beställde en Twister och en
f'ox )l och av bara farfen gick nin
bror och jag sjäIv ned i Yallentunas
MFK där vi, utan problen, fick med-
lensskapo I Vallentuna blev jag se-
d.an sporrad. av Åtce tryströrn och Johan
Rasrnussen att siäIla upp 1 nöstens två
sista tävLingar, Oxelösund. och Väners-
borg och jag nåste, i ärlighetens
namn, erkä.nna att tlet var längo,se-
ilan jag har haft så roligt necl nLn
hobby.



Iv1an behöver inte vara någon stjärna
när d.et gäL1er stuntflygning för att
kunna ståtla upp i en stunttävllng"
Det viktigaste åir att man gör d.et och
ilärigenon skaffar sig d.e erfarenheter
son gör cLet nöjIlgt att utveckLas som
stuntflygar€r
Till sistt Det är sunt att flyga stirnt
^A94a a a

Keep on flyingl
I{älsningar: Raino Sarckr Vallentuna.

Boh Hunt om esterf inishpdy
ur FLYING MODELS' (reu-z+;

Efter att ha byegt ett antal stunt-
mod.elIer på det vanllga sättet och
netl ytfinish bestäende av japanpap-
perr porfyllare etcl börjacle jag att
leta efter en ny netod. att fY1la
träets por€rr Även d.en bäst utförd.a
papper/porfyllarflnishen sjunker så
snåningom ner i 1lorerna. Man får d.ess-
u.tom ta stor hänsyn tiLl vikteri vj.d.
en såd.an ytbehand.ling. En nornal pap-
per/porfyllaryta väger ungefär 23O -
280 g för en nodell i .}5-klErss€rl

Ett helt nytt sätt prövad.es. Inom RC

har man sed.an en tid använt sig av
sk Polyester Resin-behandling nen någ-
ra snabba experiment visad.e att Poly-
estern är mycket svår att putsa, myc-
ket stark oeh ganska tungo Nornal-t
appliceras Polyestern til1 full- tät-
bet och til-låts torka innan d.en s11-
p&sr putsas osv tlL1 ett grund.lager.
Med. and.ra.ordi Polyestern används fak-
tiskt som en porfyllare.

Återvändsgata? Inte heltl När hemvär-
net vill lösa ett problen så blir
detta också 1östt Lösning? 3Iand.a så
pass mycket Polyester så att d.et räe-
ker till ungefär en !:irarts
mod.ell. Stryk ut ned en i

ganska styv pensel. Var
noga ned. att inte få Poly-
ester på gångjärnen eller
på aess ytor. Mecl-an Poly-
estern fortfarand.e är våt
torkas allt överflöd. av
necl pappershanddukar. Tor-
ka tills ytan ser torr ut
igen. Varför? Vi vi1L Ju
hara ha polyestern som en
porfyllare. Endast det na-
terial som sjunker ner i
porerna bLir krar På nod'ell-
en. Ilpprepa psoceduren tllls
hel-a i:lanet har behand'lats På

tletta sätt" När a1lt har torkatrfin-
putsas nod.eLlen med. J2O våtslippapper
(to:rrt). Putsa bara bort d.en ruggade
ytan. Nu är porerna 1 trät helt
fylld.a och d.u har bara ökat .planets
vikt med ca 10 g och dessutom slup-
pit aIlt arbete necl. att klä notLelL-
en mecl papper.

Eftersom färger på cellulosa-acetat-
bas inte fäster på Polyester måste
en nitreraiL d.ope användas son pri-
mer. Jag använd.er Rand.olph Nitrate
Dope son jag sprutar på nerl. ett La-
ger och låter torka. 3land.a sedan
porfyllare bestående av en d.el nj.-
tratd.ope och en d el talk samt en
d.el nörk färg ( anvåinds här som
putsind.ikator) ?unna ut til1 sprut-
konsistens och spruta på ett tjockt
J.ager. tåt torka i 24 dfmrnsa. [1-
våi.nel sedan 400 våtslippapper och
slipa bort all överflöd.ig porfyll-
ning. Kon ihåg att porfyllaren är
tung. Upprepa on så behövs och put-
sa igen.

När tlu är nöjd. metl grunden sprutar
d.u på ett tunt lager Sig Lite Coat
som är en mycket lågsträckand.e d.ope.



I.

On du har tiiinkt att basfärgen på ditt Nu har tLu ett plan ned. (1) ultrafätt
pJ.an ska1l vara Ljus - spruta då ett ytbehantlling -111-170 Sl (2) lessuton
iunt lager med Sig Silver. Denna färg en.superstark såd'an. Polyesiern hålLer
utplånai aLla nöria partier och ger - bättre ihop balsan än vad. papper/d.ope
ytiärgen en jännare lyster. SpruIa nu gör. (r) lopeytan konmer alclrig att
ia tairargen-men endast så nyätet att kunna sjunka ner i träts porero (+) m
d.en täckere inte mert Måla dekoren, har bara lagt ungefär halva normala
sätt på gnuggbokstäverma och ev f.injer. arbetstid.en på finishen. Enda proble-

raet är att Pol.yestern inte härd.ar ovan-
på tvåkonponentslimner/lacker såsom
Epoxy, Epoxolite etc. Alla skarvar
nåste lirnrqas med. Anbroi.d., Sigurent e11er
Titebond. och vi.ngrotsutfyllnader nåste
vara av Mj-croballonger (uppblandade
ned. Polyester Resj"n.

/toa Hunt/
I Sverige finns Polyester Resin hos
Fregus Hobby. Vet någoa fler ställen?
/nea. anm./

RADUGA - En stunt - 42.a

Tunna ut 5/4 liter av Sig Lite Coat
klarlack tlLL sprutkonsistens och 1ägS
på ett lager per clag ti1ls allt är
slut.Låt planet stå och torka i 4-6
veckor. (lu tcan flyga under tid.en)
Våtslipa ner ytskicktet tilI en natt
yta med. 500 våtslippapper. Rubba upp
glansen necL t ex DuPonts vita frRubbing

Compound.ft

ryslftillverkad
Ur M.A.N. Aug 76

l{ånga av oss som bevistad.e
förra årets VTI i Polent Pas-
sad.e på att köpa öststatsno-
torer. Populärt val var bI a
d.en Sovjettillverkade ?rRaduga

-J! som betingatLe d.et faclla
priset av 2J - J0 Kr. Bär är
några d.ata om denna motor som
kan vara av intresse.

Raduga 7 är en sovjettillve=kail stunt-
motor son blev tl11gäng1ig i Sovjet;
nrrionen r:nder 1974. Likt d.en tidiga-
re rlAkrobatrr som användes av USSRIS
internationella stuntt eamsne dl enmar
är det en glid.lagrad. vevaxelportad-
gIöd.stif tsnotor pä 7 cc (.42 cu ta)

f såväl konstruktion som finish är
Radugan betydligt bättre än den
gauska råa föregångaren nen jåinfört
netl väster1änd.skat jåinförbarå Do-
torer lärnnar d.en nycket övrigt att
önska. Ovan3.igt nog för stuntmoto-
rer är Raduga J schneurle-portacl.
Vevhuset är helgjutetr frontbox
oeh cylinilerhus j. ett stycke ned.
överströnnni.ngskanaler fram- och
baktill samt den tretlje portnings-
kanalen mitternot utblåset.

Det 1r5 -tn tjocka cY1inclerfodret
håLLs fast på vanligt sätt necl en
flåins rnot toppen. En rak, laPPad.
gjutjärnskolv används och'åir f ör-
br:nd.en med en obussad. vevstake med

en 5 nn f rotvtuLt. Kolvbulten håLls
på plats ned hjä3.p av fiädrar on bå-
tLa sitlor" På iLetta testexemplar var

kolven och kolvbultens uppnätta vlkt
17 g. Vevstaken, 17 w mellan hålens
centra, hamnad.e pä 1t7 g. CylintLer-
toppen har mycket djupan avsmalnand.e
kylflåinsar sannt en sfäriskt fornad.
förbråinnS.ngskamnare. En njuk aluni-
niu.ropaclcaing på 0r5 nn ligger nellan
topp och cylind.er och allt hå1ls fast
ned. 6 skruvar.

Den härd.ail.e vevaxeln av stål är 12 nm
tjoek med. en Br2 nm tjock gaspassage.
Axe1n är gjord. i ett stycke och av-
balanserad genom att naterial tagits
bort på båd.a sid.or om den 6 nn tjock
vevaxeltappen. Franför frä.nre brons-
bussningen avtar axeln i d.å,aneter och
är, ovanligt nog för en stuntnotort
försed.tl med en koirbinbratl nedbring-
are/ spinnerplatta som nan kan se på
bL a speedmotoxerc Spinnerkonan av
grå-anocliserad aluninj.nn håI1s på
plats av en gångaat noskon av alrrmi-
nlu.m. Propellrar som skaLl använd.as
måste clärför borras upp ti13- 1åinplig
storlek. Insuget, 7tj w i borrning,
är försett nett en venturi av kromad.
nässing och ytan tillgodoser motorn
med. bra bränsLesugancle förnåga.



Motorn levereras konplett ned. en form-
gjuten tjuctttåi,npare. Denna hål}s fast
not notorns avgasport ned två Iånga
skruvar inuti tlä.rnparen. För att konna
åt att dra åt dessa skruvar finns två
håL i clen yttre delen och clessa hål
täcks ned två korta skruvar d.å dämp-
aren är monterad.. tjud.d.änparea är av
vanLi.g enkel expansionskanmartyp men
necl ett stort utloppshåI på 10 nn
innerd.iameter (= 78 mnz) vilket för-
nod.ligen }reappast ned.bri.ngar styrkan
santidigt som ljud.nivån knappast kan
kallas 1å9.

/ fritt översatt: U.S./

Med. en borrning/slaglåingd. pä 21/20
nn får man en cylinclervolirn på
6t927 ce. Totalvitten lieåer-på
272 s inkl-ugive epinner. För
d.änparen tillkonner 49 g vilket gör
en slutvLkt pä j21 8o

Tillsanmans med. motorn kornner en
verktygssats, två st reserrrpack-
ningar för toppen ( 1 st 0r2 nm,
1 st 0r5 tt) samt en nylonprop-
eLler på 9rB" x 5e!tt. Någ:ot för
väs terläind.ska no tortil lverkare
att ta efter.

Målart ipr
Av RAIMO BARCK

Jag har haft lite d.ålig erfarenhet av
SIGs nålarfärg d.ärför att d.en täcker
d.åligt och inte är bränslesäker ti1l
hundra proeent. }ärför har vi i VaLlen-
tuna provat l-ite med en annan metoå.
Vi använd.er helt enkelt Servalack som
man kan köpa i färgaffärerna.

Nu tänker säkert d.en kloke attltrd.et går
ju inte, färgen tål, ju inte motor-
bränsIe...tr llelt riktlgtl l{en om man
penslar på ett par lager med. Gusco
Härd.lack 5050r som är en tvåkonoponents
golvIack, så går det aLltleles utnärkt.

Förd.elarna med. att,:använd.a servalacken
är att d.et räcker gott netL två lager av
samma färg för att d.et skall täcka bra.
Dessutom finns det ett bra urval av
oi-ika kurörer. En annan fördel är att
färgen finns att köpa I vanliga färg-
affärer.

När nod.elIen är färdigmålad så som du
vill ha den så låt d.en torka 2-1 dyen
innan d.u lackar. ued Guseo-l"ackeno Den-
na är klibbtorr efter 1 timne och slip-
lar efter ett par ti.nmar. Mellan d.e
båda lagren golvlack kan nod.ellen våt-
slipas ned" 1000-papper för att få ett
bättre resultat. Har du svårt att få
tag på 1000-papper kan man ta två bitar
av 50O-papper ocir gnugga. dem emot var-
andra. På d.etta sätt kan nan få hur
fint sancLpapper son helsto Gusco golv-
laek kan iaköpas på 3ra Stormarla:ad.
e1ler i en färgaffär som för Beckers
sortiment. (uscon är dessutom mycket
Lätt tiIl ski]lnad från t ex Interlux
red.. anm. )

:Ett annat bra knep son man kan använd.a
sj.g av i samband" ned. när man nålar är
4är man skall nåIa rodren. 0n d.u nålar
rodren Jösa kan nan ta ett bågfilsblad.

oeh trä i-n detta i skåran d_u gjort
f ör gångjärnen. Se fd.g 1. På det
här viset får d.u ett fint hand.tag
att håIIa i. när d.u nå1ar så att d.u
kan nåla hela röd.ret med en gång
utan att få fingeravtryck etc.
Skruvar nan fast filbladet å ett
skruvstäd. el1er l-ägger det en1 skiss
2. blir det också tiU bjälp när
rod.ret skal1 torka.
f,älsn. Raino 3arck, Vallentuna.
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Här fortsätter 3ob llcDonalcls
byggartikel son började i
för=a numret av SlfS-Sulletinen

3g!=3

Misslyckas du rnetl. att få fran-
och bakkanternas cenin'lrnlinJer
att vara paralel}a med. vingens
centrumlinje leder d.etta till
att vingen byggs skev.

Det kan vara förstånd.igt att
fästa ett antal blockrneil någ-
ra cm intervall, utefter fran-
kanten och not byggunderlaget
d.å d.etta hinorar frankanten att
böja sig när spryglarna monte-
rasr Utan d,essa block är d.et
lätt att få en S-forrnad. $ram-
kant, sett ovanfrån.

Det kan synas som om det skul-
le behövas en massa arbete för
att skära ut alla sprygelrib-
borna men i verkligheten är
d.etta enkelt och tar i.nte så
J.ång tid alls. Gör så härr

3örja ned att tillverka en
sprygelnall enl-. ritoingen"
Jag föred.rar att anviind.a 0rB
nn pLåt till detta. Skär tiIl
ett flertal balsabitar 4t75 x
77 mn ( l/ l6tt x ,tt ) och nål"a
ihop d.essa i paket on fem eller
sex j. varje. Nåla fast naIlen
och skär ut ribborna med 1öv-
såg. Rrtsa försiktigt ned. klots
låings sågytan, ta bort nallen-
våind. d.enna- nåla fast igen och
upprepa proceduren. Yo{la!
Sex färd.iga spryglar! Ealv-
spryglarna skärs ti1l- på sanma
sätt rnen från ea kortare hög
av balsa. Skär ut flma spxyg-
lar från ett 20 e1ler 25 w
balsaflak ( 3/4" eI 1'r ) son
skali anvåind"as som huvud"spryg-
1ar vid. kroppen och nu kan vi
börja med konstrrrktionen.

Tri-nma innerkanterna på d.e bredt spryg-
larna så att de passar mot kroppssi-
d.orna och linrna fast dern. Limma nu
fast d.e 1ånga spryglarna ned. d.e nellan-
rum som anges på ritningen. Då sarntll-
ga spryglar är för långa kapas dessa
bara av så att d,e passar. Då d.etta är
klart är d.et d.ags för halvspryglarna.
Installera även fyLlnadsblocket där
Land.stäIlets pianotråd. går ut ur ving-
€Il r

Nu konmer d.en besvärliga d.elen. teta
reda på en bra, rak iräbit av hårt
träd"slag t ex nahoglly ca 6 15 x 50 x 900

nm och lirnma fast ganska grovt sand.-
papper not cLetta. Måla alla spr glar-
nas ovansid,or raed. mörk krita så d.u kafi
se var de höga punkterna är. l'{ed, hjäIp
av en nedhjäIpare som tråller fast pIa-
net slipar du bort alla höga punkter
med början från vingens framkant.

När detta är klart installeras land.-
stälLet och vlngens ovansid.a byggs.
Observera att halvspryglarnas bakre
änd.ar skall skäras enl. ritnlngen och
att bakkanten skalL rundas så att lngavassa kanter ställer tiL1 beiiynner vid
klädseln senare.



Aquil-a har nånga justerbara nöj1ig-
heter. 31 a ett justerbart sid.rocLer-
utslag ( ovan). En närbiJ.d på kabinen
visar fint d.etaljarbete och en snygg
nålning av kroppeno (ned.an)

Det justerbara kontrollsystenet är
åtkounligt genon ett urtag i krop-
pens botten. (ovan) Två uppsättning-
aT av skruvar håIler ett stabilt grepp.
Aquila sitter vackert. (nedan)

När aIla spryglar är fastlimmad.e skal-l
en bit 116 x 5r4 rn ( l/16"x1/4") rir-
mas fast vertikaLt inuti,varje helspry-
ge1 för att förhind.ra att dessa kIåiros
ihop vld. kLäd.se1n. Sitarna kan passas
in exakt men kan lika väl lfunnas på
sid.orna on sprygeS-n.

Jag skulle vilja passa på här att till-
Iägga att ritningen visar halva spxyg-
lar efterson d.et var så jag byggde mo-
d.ellen först. Emellertid. kormer jag i
frantid.en att använda end.ast hela spryg-
Iar med. 25 nn mellanrun och jag råd.er
.d.en som vil1 bygga Aquila att göra det-
samma. Jag konrner också att använd.a
JrZ nm balsa snarare än 4t75 nn til1
spryglarna i fortsättningen.

"Jag komrnar inte att gå in på konstruk-
tionsd.etaljer Längre iLå installation
a.v stabbe, höjd.rod.er, flaps, vinge,
viagtippar etc är av konventionell- art.

gII$s
När pLanet är helt färd.iguonterat,
sprutar jag några lager av d.ope på
tl.e bara träytorna och putsar försik-

' tigt. Efter detta k1är jag dessa ytor
ped. siden vilket inte ned.för någon
väsentLig viktökning nen innebär en
förstärknlng av konstn.,ktionen beträff-

ancle förtättrad. notståndskraft not
stress-och vibrationssprickor, Dess-
utom hjälper d.et tiIl att fyIla si-
denets struktur. Det behövs betyd.-
f.igt nind.re porfyllare att täta
sid.enets fibrer åin träts porer.

Ett lager med. epoxyLin el1er poly-
ester resin sprtrtas nu på och aLlt
överflöd. torkas av. ( Se uunts ar-
tikel i detta. nunt$er, Red.anm. )
Vingen kläd.s ned. sid.en och jag re-
kornmend"erar att rninst fyra lager
kLarlack sprytas på. Putsa hela
vingen försiktigt och spruta ytter-
ligare fyra ti1l sex lager nerL på-
fö1jand.e putsniag ned. {00-5OO våt-
slippappero Använd. helst lågsträck-
and.e d,oper. PigEenterad. d.ope kan an-
vänd.as till slutfinLshen nen vanli-
ga acrylfärger (.t,erosol) fäster bät-
tre än d.öpe.

Jag är övertygad. on attrom d.u bygger
en Äquila, kommer att upptäcka att
denna nod.e}I är en exellent stuntare.
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Av Wynn Paul, USA

IIr tlen anerlkan-
ska ticlnSngen
Model Aviation
kornmer den här
artikeLn. Wynn
Paul är, föru
skri.bent vitl
d.enna tidning,
även red.aktör
för PAM?As med.-
lenstidningl
Stunt News.
SiLd-enl
Wynn trvo t[€d.
sin mod.ellr
PA-WAG0N. 3ob
Hunt t.h.

J'-)''

L,åt oss bekanta oss lite med. motor-
has tigheter och planf lyktvar.vtid.er.

0m d.u, för at-t kunna fullföIja pro-
grarnmet, tvingas att köra d.j.n raotor
på snabb tvåtaktning, behöver du för-
nocLligen renovexa motorn. De som an-
vänd.er varvrälcrare ställer oftast Ln
motorn på ca 8000 RpM på marken. 0m
d.u ger motorn betydligt snålare in-
stäIlning kornmer d.u förnod.ligen att
få problen I d.e svårare manörrrerna.

Ett valv i planflykt på tid"en !r0 sek
ned. 1B/1Br! n linor går ganslca snabbt
och innebär förmodllgen att notorn
tvåtaktar så gott som hela tiden. 0m
varvtiden ligger på 5r5 - 610 sek går
förnod.ligen motorn alltför rlkt och
har därrned. a1ltf,ör d.å1ig ork i o&r-
övrerna såvitt d.u inte har en mycket
stark motor. ÄLlt detta förutsätter
användand,et av 11-12rtprpeller ued. )-
7" stigning.

En bra, ungefärligrsiffra på varvti-
d.er är från 5 12 - 5r! sek. Detta ln-
nebär'att planet flyger ea T7 t<rn/h
på lBrJ m linor om varvtiden ligger
p& 5tl sek. Med. en varvtid. på lrö sek
bLLr hastigheten 84 tu/h och vid
varvtiden 5r0 sek är hastigheten J0kn/h. Detta verkar inte vara'så stor
skilInad rnen utan tvekan kiinner d.u
sklllnad.en ute vid hand.tageto

En annan variabLel son du kan experi-
rnentera ned är linIåingd-en" För en
.J5-kärra vi11 du förmod.ligen flyga
på ca 1615 - 18 n liuorc Err o40-nno-
d.e1I kan fJ-ygas på vad sorn helst mel-
lan 17 15 - 1 lrt beroende på motorstyr-
ka, planets storlek och vad du sjä1v

i

föredrar när det gäI1er kåinsla vid. o-
1it " IinlängtLer. Hp-4O och 0S Max 40
Tll_k1r,t ex, hantera Iinlåingd.ex uppti11 1915 m. Eroellertld. är d.en gyLl_åne
regeLn att linor, längre fui 1g rä- ^,sällan används av d.e ner skickilga-pi_
loterna. Den ideala l_inlåingden får -
t-ex Super Tigre 45 och övriga 45totligger srelLan 1Br0 - 1)rJ m. Med Lin-
längd. menar jag här avsiånaet nellan
hand.tag och utled.arnas ög1or. )en j.nre
vinghalvans 1ängd. räteas Lnte. Dess_
utom nenar jag wires - ej solid.a pi-
anotråd.s1inor i d.etta sammanhang.

När llnlängden avtar ökas planets has_tighet. Ex vis innebär en OrJ n av-kortningrfrån l8rJ tilL lgrö n 1in-
längd., , en hastighetsölcaing på 1t4 !,n/h.Inte så mycket men väL naikbart- i man-
övrernan Mlnskar nan linfängd.en inne-
bär detta bättre och stadigåre kon-trol1 - till en viås gräns. Är linornaalltför korta blir planet öyerkontrol-lerat oeh figurerna ger ett forceratintryck" Är ditt plan lite tungt bör
du_ försöka flyga på f-ite längre linor
d.e1s för att inte planet stcait nbangarr
runt hörnena, d.els för att vinna Litetid. för att hlnna få upp farten mellan
hörn och snäva passager i nanövr€rrråe
Detta tillsaruaans ger ett jämnare ln-tryck I luften.
När rnan ska11 trimma in en nod.e1l ärd.et en bra id6 att göra tre oiita Lin_set. T ex ett set av vard.era 1Tr5r1|rB
?91 18rl n Iängd för en ]5_rnodeil. råmihåg att orn det kortaste setet visarsig vara bäst kan d.u senare kapa av
d.e and.ra till rätt 1äng:d.



l(orsordstävlin
Lite hjåirncellsuppnJulsring lnför
kournand.e tlekLaratlonsticler kan
kanske Ytra på pLatso

Ett fint första-prise bestående
av ett års fritt nedlensskap i
SLIS utLovas tiLl. den' först
öppnadel rättar lösningen. Son
krav för cleLtagand.e i tävIlngen

Lossa försiktlg;t korsordssidan
som finns lä.ngs bak och skicka
in den. GIön ej nann och ad.ress.

g

stälLs d.ock attr neil Lösningen nåste
nLnst ett bietrag til.l StlS-3ull.etinen
neclf ö1jal
Ett ryLLene tillfälLe för d.en som fort-
farande släpar efter ned. lnbetalning-
en av med.lemsavgiften.
Skicka Iösni.ng och ticinlngsbidrag tiII
red.aktören snarast.
UIf SeLstanr 3aIlad.gatan 2,
422 41 Eisings-Sackao

Orr

ARSMOTET den 24 Januari

Årsnötet som förvarslad.es on i förra
numret av Sulletinen konmer att äga
rum enl. planernar den 24 Jannari.
På nästa sid.a finns en karta som
gör d.et Lättare att hitta rätt.
TitL för nötets öppnand.e är satt
til1 kL t4.10 vilket gör itet nöj-
ligt för denrson ej 1113. övervara
d.et på nötet följande sankvä.nr att
hinna hen i rinlig tid. på dygnet.
Möjlieheter finns att överaatta j.
klubblokalen - ta kontakt meö lrars-
Åtce .g,naelsson i god tid innan mö-
tet. Klubblokalen är fulIt utrusta{l
netl bl a kök men såingutrustaing
rnåste necltagas.

Med.clela Eärna Alf Eskllsson elIer Lars-
Äke And.ersson om du har några punkter
;i$;';otioner som du vill skaLL tas
upp på cLagord.ning€rro

Är dn i besittning av tliabild.er eller
snalfilmer ornbed.es elu vänJ.igen necl-
föra dessa för visning. Projektorer
och visningscluk ko-mer att finnas på
p1ats.

Viss förtäring konmer att erbjudas d.e

närvarand.e.

Ti1l sistr
Lars-Åke Andersson är tacksam om han
får ned.d.e1and.e om hur rnånga son tänker
nåirnara. S\Fiv helst aågra rader på ett
vykort och skicka till, bonom L god. tid"
Acleesser oeh telefonnummer finns f na-
trikeln.
SLIS rlksstyrelee hä1sar alla medlenmar
välkommnao

Red.aktionell
d.ispositionsniss I

(rtats för egna fr:nderlngar)
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Yågbeskrlvnlng t11,1 AKMCTS Klubblokal I Göteborg.
8rån YäEterleden - ta av vid. Näsetvägen och föLj denna. EåLl skarp utkik åt
vänster efter styltr trYåilen-pavJ-J.Jongexnatr. Därefter skyltat rned. nSLISrr.

Tel. nr. tiII lokalen är Oll - 47 56 +7.
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