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Detta nuflmer var: tänkt att utkoDna i början
av Juli - men - tryckaren tog sedester och
härav den kraftiga fö?seningen.
Nästa nunmer, son förhoppeligen koDmer ganska
snart, koinmer att domineras av iiet trr1q son gick
för några veck.r sedan och vial vilket Ove An-
dersson lyckaales knipa en rnedaljplats. Jag
hoppas även få in neterial från sM on sådant
inkonl.ne? ti11 reala,Ltionen snarast.
Inför koEmande nummer av Bullen vi11 jag åter-
is€n trt/cka på att vi hjälps åt dred att skicka
in aktuellt r0ateriaf. Sjålv har jag inter i
den utsträckning son tialiga?e, möjlighet att
åka runt utan får istället koncentrera nig på
att saxa och översätta ur andlra tidnlngar.
SLTS nedlensantal veikar sJunl(a kraftigt. 0n
detta beror på att nan riinte tänker p:ri att
skicka in pengar så hoppas jag på en snabl upp-
ryckning. I annat fa1l kan nanl bara holpas på
att ffer nedlernnar konmer in, Sulletinens bud-
get spricker helt vid 47 betalande son alet för
närvarande är fa11et. Detta nurnner skickas ut
ti1l a1la, även alen son inte betalt f6r B2 nen
nästå numrne? komner. endast tilf den son betalt.
?ostgironumner finns till vänster häx on lu her
t-rppat boit inbe talningsko rtet.
En ny upplaga av en lafolnationsfolder är unaier
tryckning, kanske Eedlö1jer ett ex redan aletta
nuntner. Avsikten är att nu skal1 kunna visa
alenna för andra intresserade och ?å så sätt
vidga intresset för SLTS utanför alen Iinre
kretsen'r så att sägå. Hiir av lig orn i'u önskar
flera ex längrae fra.n.
Hoppas att den fortsatta stuntsäsongen konmer
atrt vata händelserik och trevlig för a11a.

Eälsningarr ./ ./, /. ,--/ r'/ 2/I { L/ ,_--/ ,
,./
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Jag skulle yllja d.ela Decl D0lg av !l-
aa erfarenheter av OS Mar 40 FSR.

Nä! ja.g had.e avslutat bygget av r!1n
tvLndralke!" beslöt iag nig föf,t av
olika skå1, att ha Liuddä.nParerl !å
kloppens yttersida för stt I r få
Aåidparen 1äag!å bolt fråa förgasar-
!:äaer., 2. kunna apala in på ilppYik-
tea ooh ,r lå nlndre avgagsöria på
noc[611en.

Fö! att uppnå detta vä4de jag På
Dotoln6 Yevhus tvArt o och böriade
tllEma 1n planet. I 6ver tle nånaCe?
kå@pade Jaf enot al1tför snabba no-
torgåagar i ijverliggaode figuret och
L ila vertikåla alel.arna ay de ö9ri8a,
Irtotolgåugen fick nlg att tro 4tt d.et
berodde på då1ig sqgförnåaa hos notorn.
Jag packa,ile thop allt och körde 15 \
El1 t111 Eouston där iag flok tag
på cn av {oustoas nest te!6x04å Rat_
raaLoSiflygare fö! att se oo han
skulle kunne hjä1!a ntg.
Uotorn glok flnt i planflykt {on så
folt sgr! nosen böriade poka uptr) el-
le" ne!åt bötlade den gå så soå).t
att clen var lå väg att dö. Yi. a!be-
tade hela alageb rdeal ait p!öva ollka
yentulis ocb b!änsleblandningar men
lngertLtrgt verkade fungera. ?111 slut
prövade vi ed kona edl 7 r24 tu !n-
sugsallaneter 3ots vI blockorade ti11
håLfton för att få en choknllrgseffekt
}6t gtck a,tl f]yga nen notorn va! så
orkesLös ati planet nätt och jåinnt
gick att hå1la i luften.

Vt beslöt oss fö! att alet Dåsto va!4
fe1 på konans fotn. Fa]' fe1 och å-
te! fe1. Yl hö1l på t en nåneal neil
olika forroer nen lnge?rtlog förånd-
lades.
En daa dlskuteraae jag rni,na prob]g!
D€d ea Rc-flygare soo böl1 på ned
heliko1)tla!. Ean vllle se noto?n och
det första han sa näi haa hade titt-
6t vara Den hä! notorn kar1 lDte 8å
ordentllgt Eea yeyhuset bak-och-fradl
Jag har fö"sökt det i nina hel1köp-
t!a! och Yet ati det inte fungelar.
Jag återvände hen, vände tlllbakg
Yevhusert, 1a I rder tippvtkt - och
lltjg planet g:eBon hela pfo8?adlet
utar att notortl eas suck4dle. Jag
ki.nde til1 och nedl aylågsna ilyck-
sLaogen f!ån ljuddåiDpa.e[. sedaD
iless har jag anvånt 6a ?r11 Bn
tona, 11 x 5 Rev Up och ett varvtaL
på 8500 Rpn utan några soo helat
problen 1ängre.

Jag har L4gen förklarlng vatfö! e1le!
hur vändri-ngen a]r vevhusot skul1e
kunn4 påyerka notol8ångea. l,löJ1i8t-
vls skalar vevaxeln ett baktrFok vld
laiagssialan, ve]! vet? Kanske kab
ilenna infornatiou hiålpa någon alraan
ned liknande probleD.

flälsninga! Nick Gans.

.iil1nu flnne de flesta utgiLna llurlon av
s]rls-Bulletiaens fy"a ålgångar I Lage!.
Passa på on Du inte har en konpLstt sar-
ling - snart kan dlet vara försent!
?rle per nuoner ligger f .t. pä !z-/at
inkluElve porto. Gå ti1I posten och ttlc-
ka la ett inbetalni.Dgskort tLl1 SLIS
postglror 96 t4 51 - 0. Arae !å talotrged
vtlka nunner Du öB6ka! och 6ätt ltt 4r- x
det a4ta1 nu.!u!er tu v111 ha. TidninS&lna
konoe! oDgåanale. SkulLo vlssa nuEmo!
vaxa slut tetuxlleras Dira ]]engat.

nälsnl.ngar, O1f S.
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tips för er !

Flygri ktni ng

ränsle-

"0"\
Lämpl iga tankar
för träni ngsnodel I er

Instal I era
bränsleröret i

Samanlagda Ytan av
stabi I isator och höid-
roder bör vara ninst
25 % av vi ngytan.

zf;

\/

Kontrol I i norna bör
kort avstånd vid

handtaget'

Bakåtsvepning av
kontrol l i norna
är va lfri .

får nodellen att dra utåt.
säkra ofl sidorodret riktas utåt'
linor är riskabla. För experterl

l4onentarnen från tyngd-
punkten till höjdrod-
rets framkant bör vara
ca 4 x kordan,

Sidorodret ri ktas
ca l0o mot
ci rkel ns utsida

Hiijdroderytan
bör vara ca'll3 av stabi -
I i satorytan.

Stabi I isatorn bör ha
något negativ anfa]1s-
vinkel då vingen är
neutral (0-stäl ld).

En vikt i Yttre ving-
soetsen balanserar
I inv i kten på innervingen.

l,,lotorn
ri ktas nå-
got utåt +
(va l fri tt)

Kontrol I okets
vri dpunkt bör
li99a på l/3
korda från
framkanten.

Tyngdpunkten bör I igga
strax bakom framkanten.

ha

A

B

c

Bakåtsvepni ng
Räta linor är
Franåtri ktade

f
Modeller sled kort
momentarrrr reagerarJ
snabbt, längre mo- '
mentarm ger en ne-
ra 1ättfl ugen nodel I .

\

^lC'or"t''--

utåt.

ni vå med förgasarröret.
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Nå1a fast delar[e på
en byggbrädar ![en skYdila
underlaget nedl Plaatt t er
olad-pack e d

IIOTOBSPÄtr1
,@ p1y

YITOE

{0s-
r'öRs riiKNrl{c

ST.[DIIJISATOR

tKaoPP -

!öEsfIBNluG

cg.3-
Ir-I,lma på undre kropp6dlelen
-Fasa 1111 och 1i@a På ao6-

sialo?na
-lintBa på övle och unalle nosdlel
-Efter torkning: Slipa t1U
anliggnLnge! f öt notolEpantet

-!i!m6 fa6t Eotgls?autet eedl
rritli! el"le" eporry

srörslÅllc) LrM
STÄBI]lISÅ1OR

- s'I.Eg.-Zi-

-Montera böJdlodret neal kors-
legda bonullEband eLler eY
åtto! ned etalk tråd på 5
olika ställen

-Putsa Eodellen ocb lunda t111
kBnteraado.a^*

' Piåno Prt'cl

tyngdpunl<t en6 1äge 20-50 @
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gå3.wrsga:
e st balsaflak ,x100r100o n!
1 bit pUrwooil ,x50r'100 DD
1 st rödärok i nylon etorlek *Ä
1 st roalerhorD i Aylon
1 sat6 gÅngjitTn (e; boDuLlsband eI tråd)

-1 st EtötstÄng av RC-tJ'p
1 st ptaaotråd d o'5 Dn r 1 n
4 Bt p1åtsktuv längd 10 Dn
Zapoalackr pensel
Japaupappe!
Vltlln' 5-oin eporryr IIot Stuff e d

llDor :oo8x42' 1o'20 oo r 8-1f n)wire
fi8nd,tag
lotor t 6r lgstor 8000 .049
BltnsXsr battrrlr glödrttf tskläErtra

ufimAxpÄstEt M0trlE8as xD å
r{År,AR, r,rr0[A Ds FRiimD, ],Är
DEII TÄKRE VÄRÄ IåSTÄEBAR FöA
AlT KUNNi' JUSTEIA FöR O',IKÄ
rllrf,iir{cDBR

SIEG 4,

-Skäa uttag för utl-edatfäste
-Lldma på spetsvlkt 10-1 5g

(=€r! enlronä ocb en fentiöörlng)
-!tuDa på rodlemks- och !odle!-
hornsfåisten

SIXG 53

-Lacka hela p1årxet ned zaloDl4cL
-Kl,ä bälytorna aed tu@t Japan-
pappe!', alekor oed olLLa fä!ge!.
oBS låt bli ptgnentfälg - !åint
på vikten...

-ShyddsLacka neal cusco Eiirallack

W,-gi
-Uontera kont!ol1syBte&et. Juatera

Etötstångens Lälgd Bå rlilerutEla-
geE blir l1ka 6tora åt båda hå11.

s'3E-e-
-lffränil Botorn ?ör att rärka ut
fe8tbÄlen I notg!8pantet. Sofra
!.ea g 1r, Eo bor' och Dguter.i
Ded sJ elYgångande pletskley.

Sve4 PontaaI,YCKA Tltrl



NOBLESSER
MÅsTE EN* NOBLER SE Ut.SOM EN NORLEH?

lletellalet 1111 denna artlkel
år bzirotat fr.ån en gaDnal MIN
Jag hoppas SMIF inte tar i1la
upp od ?l tå! en !e?!19 föT
SLfS. Erlk Björ ,'a115 idee!
är lika aktuella idag.

/nea.

Nej, varlör det? De flecld sruntftysare har
!edan i böljan av sin karriär avanceradc pta_
1<! p: DROMKiRRAT,T, -.. "ag,. si, ,rri p"
-tt !onBrrrerd erpr, ur4n .. !p. .iC meo r yeg_
".t6er och lika bra är kansk. de1. Atr börja

d en h€lt egen konsrrukrion är inie så tåtr
och fö! det mesra tlyger bysssarskärrornabätt-
re, Kvar finns dock tanken på semiskata-jakt_
lårran elle! nrr .oe-lmod,.lipn nL s;a rr. V-o
c.r"? Den ehl.l"sre m"rod n "r o!n sohJdghår
st a för6öka skissera; att diodifi€ra urseenäet
. byAgsatshodelleha! Observeia att endast
den som verl.ligcn vet r'-d r.n sor bwr to.>odr
sig på art frffl- mcd dompn drh-r, vrnEpro.j-
ler och dyliki. Al1" sl.issrr , d.nno ".hl,.lgrdda! 6ig på Noblerd, deDna utmårkta l5 år
gamla amerikanska stqnroodell soe vunnjrota-
liga tlivlingar i ursplungtis eUe! modifierad
fo!m. Alla tle oedlehharna i 1966 å.6 svens_
ka r\"M-lag tl.tg t ek med aodelter som i alla
vdEentligå avse"r o"n vdr Noblers
en av kdrrornå l.ngrc li-."dc orreindler,

( Rubriken Noblesse: €r ej plaqierad från
AIt E6kil j.on6 Noblervår'".t men o".."nss,am-

Nåvå1. vJ/et urse.nde v,ll ou i.- p, ta--"^r
lja! Jcg bvgcd" m,n Blacporro'från en Nobler-
bygg6ats 1962, ville jag rå den litet slankare
och djuka!e i linjerna ån dlin ganska kantisa
Nobierr. Dessutom lade jas be6tå6r mig 6r'\,bbet -\dbin. Resulr"re, .vns p: bi.d ;.
' bb1-n'iir Veco:" Vrs-"1ghuv, turrtnrdSe,
dr Crond-l-inspirer" , o.. p--norråds.rdier
{r utbyrt mor elt dural-dito iör aft få studsfria-

Ska vi g.ra om till en oood-v r-rd(er? tor de a b"n-ver vi er, odr''.rpLe-cheer.-.ow-" ' pi no,en, v, ,m,"re' 
^,hJrlkåpor och v, bo- rJ-5ot- " s".(roopen nj_

got idgre. Som kompen6dtion for bortf;uet av
kroppssroovr. okdr "r p: tF ., r"n. F g lt, j.n
vdrL4llon på 1,. vi I lis tlt. Mr6_
langhJv€n hdr Lyrts rr mor -a 'Snoestriag,-
liknande och vi ha! bytt feDa och hjulkåpo..

Dct rrehjuliB- l-, ..rslle' mLd,.ushJul an"e.
ållmåht vara den birsr . for dl rineen mor -:1,-
Ba landninga!. Det år något besvärlisar. arr
bygga ån d€t sadla vanlisa, Man håsre vara
noggren så atr kärrd 6tå. uran antallsvink.i;
huvudhjuien bö. inte sitta m{rr än 3-4 cm bak-
od tyngdpunktenr Synda. Bah mot dessa reg-
lcr kan både srarter och landninsar bli besvlr-
liga. Nosstållet kräver en det av modeuens ut-
seende. En stardard-Noble. eed nossrätl scr
ganska underlig ut. ',Jet-utseender,'år det som
ligger närmast tiu. Ov€ Anderssons hodelle.
år Ftr qtmår\r ecema{l a. r' . f<F rihrng r

MN 5. b/6b ).

a

llj IV v's"' e|l erFhpel pJ ijer-srrten 
;k4 rnen l'.sl :råm, l-ndsrrilrslr.\or, turtint-8

och en gånsha kadtig fena, ger ett inrryck av -
oodeht jaktplan. Inrry.ket förstå!k6 av etr
låhpiigt låtgschema aråtr nå8ot flygvåpen. Mas_
sor av tips finns i flygliiteiarureni

Den -nd -. rrseeldelrp (om ni"sår rLtLnos-
s,dll "r a(n "-,,.cr,t,, rdoe "ri,.r.a"-".; err
uttryck pliiglat av Bob Cialdini och uthålkl

åv h Ln6 'Sri\e Fr, . Delnd s,rtLdrå'rd'isqrdn dv svepoqe linje-. dekorqrivc
d r! <.Fem" td. srronl;njeforh^a( urfytlncder

och nJulklpur "v dFralle!. ELI ea
i fi8 v. Kårr-n o.r tåmplitscn bem"nnås med
€tt pa! a6tro4auter, till exeopel lrån ReveUs
CemiDi-bygg6ats. Sirotkin had€ bara EN kos-
monrur i s:n Sp-, e-hoJnd. sl nr nrr u srds,r

l fig VI lar vi l.imnat Noblerkloppen heit
men I dr l<vzr vrrgen oct rll 1 väsenttrE" mirr.
I vd stjd rtbomm ,r hz r c r 6årl b". k.op;en o.h
tillsahfrans eed hjulkåporna oc! den inbyssda
ljuddämpa!6n, gör detta tilt €n hoden eDda;r
for den soh 6! så avancelad art han lika gårna
kan kon6trDe!a en eSen kÄ!ra.

L, annan derctj som ke dndlas ur.n .tt aår
sror flyge^gehskåperhd nåmvå!t år ving6pet-
6arha. Pi en Jet-kårrd pds6ar b-k;tsvepra
spetsar bra eilket bI a IåtB Tehler har in6e$.

Ett pa! ord om lå.g6chemar. En Beriskala-
mod€U deko!erås narurliEwrs åom o-isihalel..
ror vårr ex II ocn IlI, kan (srssch€mdi pi
Cood-Year.r-cer6 6åkc!t hilrå6 i edml. fIyC.
rids"dl'e-. Anvåno nåeot av dessa eller koh-
ponera ert eget i saoma anda. i{oh ihåg art
dessa kårror Ä! mycket llalggraena och-glöm
inte tåvllng snuhh€ r på kloppssido!na oah ving-
en. Når Du hil(a! på eAna tå!Esåttndq.! bo!
Dq iorqöka a( Iå en dako! so; framldvc, kår-

Det viktigaste i stunt å! visselligen att fly-
ga bra men domana ö! åndå bala måbnisko!
ocl -n klappa6t undeå ärr tångsl. s av en ori-
gin€ll, d€taljrik och vålbyggd modetl, Det ar
myckct möjIisr att detra (omedvete4 påvsrkar
deras bedöming av flygninseD. Bygg därft,r
en modell som Lrdelaktigt skiljeå sig irånkon-
kurr€nrerna6. Trlina flitigt, och ge inte upp
oh iite flamgånsarna kohher i de lorsta$iv-
lingarDa. Väl mrjtt i etuntcirklana 4ä6ta så-
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Utke le1ltz och Bob Bar€!.

lrÄ ov ItS^. frdlat€
erbeta fra! ett halt

.tu]ltpllotet hAlr ttllsaDDaasr !E gökt
qttt tånl<aade llon bedö@1!t at stst.

trlllolrtro].lg.castt Stu.t ii! en blalA-
uiag av kouit 9ob vct€lskep. Ilon få
drldlta trenar h8t sl ato! tF8Apunkt
laata r1A aåvl1 PLalots utE€aaile soE
ds;o tlyasge!.kaper. ?Å tår11Dt.!d.?A
ha! blit. rrtaeolde ooh utfördtila Yalit
tliltor tl1]- oråkerhet Ae ilet rör rtg
oe sn subJektiY riira.rllt; tl1t?ör
ofta be! oit plåls utsl.lilo tgeLt
att betydå 6er ea laaöYt€r:qag trtf,dt-
aDde dd po6sgeåtttrlnge[.

ltLL att bölJa led böt d6t dtrlras att
reg€Lboksttr ryoket lottralt 

' 
faat-

rtå].1o! bnr .artllga Darttlrir bö! ut-
f0ra6. I Etå1l€t för attt h.lt .ltkelt
s6 alallla 6oa r! öYor61h hI! rdnö?re!-
ae .kal1 fXygas bör ilc! kaDak€ !€!
ees son 6tt rå1 att 6trävaofter vå1L-
.tr trots alItr tir det nA1 soE Stutlt
avler. ll1a arste8 frÄD Döastret böt
sco so[ bdstfälllt]r€tsr boE 6nt1D8-
g! planet e1Ie! Plloto! och bö! !e-
dörae dlrsfto!.

ED oak ha! tatt s13 klar 1 rltcr-
tolibLrgarnr gftar rtt qytt slltant
l1lt för lvol.t haader allttör 8labbt
!ör att leaour ?etr il€t ilD 6!r EkaLl
hlÄla uttEld€ra bol-a f,lgurtB. ?Ä
Eru.il a" d.tta bY8go! d.t AYa FHS-
äyetelet på LdoE att dola upp dorcar-
raa arb6t6 1 tre dchr: PorD, f,6Jd

ooh skerllas€prrlltet (PA Bvenlka
kaUai rES ie! I ItSÅ kallat IFS
eftq! Int€!66ktlo!' E.tabt & Shap€)

I Yerkllgheten ä! lattorerlaa lolEt
Eöjd och skärtdBg3punkte! berootrA€
ar rat1analta 1 såveL fly8r1ltlt .o! be-
dö!nrlr8. oB ea Ra!övor t sr fltts
störr€ e! iad ile! Ekel1 ed18t ret.1-
bökoD är ilet lättaro att fÄ å.ss tot!4
s4y8g. OL 6tt höt'!, lttte 8ör. fllUt rÄ
ekårpt soo det €k&Ll- å! il.t lettara
att blbehÄ1"la detr rgtt böJds! gtt.
B! grfar6! doEele år loilrotalr o'! dGt-
ta ooh Elitt6r €lla poiilg dercfter.
Dock är A.t o!6Jl1gt för 6'E dlolalG ltt
tott66kr.ut b€abDa tof,rokt of,tc! a116
ilcsda faktorel. g.lott att hlö.8 1ttA1-
vldustlå doDsre elllt FEs kolo€r tolttg-
en för aea pilot so! 6ö. a11tför atola
oa!övrE! bll 1!itt o trots att forscD På
DgEö?reI!å E! porfeLta. ?e tatda rett
ko@o! alea pl1ot 60! gör lö! 4Juka ka!t-
6r ocb itårlgero! tår sltgga bSJdar ocb
for.ncrr att tå el Lä8ro Poå!€. ot
.1utet er flygrlngeD koE.! polht.ett-
!Lng- pA dctt! sått att ta b.iyg Lltc
ber4 ttter rarJe b4!tYe! ut4!t åvotl s&kert
fa6tEtEllla vilke! Ael av Darrlltlt|ll lol
ra! bla t or bra böJd oob !o!o De! dÄLl-
ga sklralngspunktgr.

I det 4ya systenot bå! hli:lsyn ävGE ta8lts



De båda förfat+arna
trllke 3e1i+z lreal s1!

1111 denDa artikel syns hår
IntreDid och t1ll höaer Bob

netl sina noaleller. Ti1l yänsteil
Saroo med sltl Äranti I1.

manöverer'nas ?elåtiva sYårighet. Ingen
1nvänaler ]r'ä1 eoot att det ä! ungefär
lika syårt att ffyga lnverterat sonx att
utförå en llggalxde åtta och ått tiet li!
liro.Iigt att n€.n tai h?insyn tilf detta
]rid bedörunlngen. GeDod att alallasera
såväl antafet sorn ålvaret av fel" för
yarje Danbyer kan naD faststä]la en
refativ syå.ighetsgrad. Uppenbar:l19e!
är detta qtcket subjektiyt nen oan får
hå11& j. nilll3et att svårighetskoefflcl-
enten (Ii) lnte är 1111 fö! att föriindra
den innebördes oral[ingen Bellan ale täy-
lencle utan för att få större sprldniEg
i poängen.

o!'er til1 alen piaktiska ti.1låinptllngen
av IHS. Dågens 'ilniräloale 

gör uträk-
nlngaraa på ungefät san!'la tid son alet
gan1å systenet bru.kar ta i adspråk.
l-iksoo 1 alla andla stora tävlingssan-
bånhang sätter var donare en poång ne1-
lan 1 och 10 l-nom aten sektor fö! 1/lfkeu
Just hatl ansrarai. ?oälgen för santll-
ga donare rAl:ilss sedaB thop och nulti-
pllceras neal K-fs,ktorn" Var aloBåre
placerår sig så stt han båst kåtr be-
Cön,a sin bit av flygprogrannet. Kan
inte aågot fel elter någon awikelse
uppfattas skall dooaren sätta Do:iJ1gen
10, ÄfIför ofta vägrar alonåra! att
€iiita höga poiing yld en yackert utfö.dl
nenöyer. Ätt iste görs aietta nedföl
delt enkelt att dån oegränsar poling-
skala! ocir f6rfelar evslkten ned po-
ängsättningetr.

Skärnin8spud.tdonaren skall lnte bare
kontrollera skärningspunkternå utaa
å]/en bu! pass väI valje naDövet upp-
repas rneil alen lörsta son nöoste?, T

ex att den för:sta loopi.ngen fö1JB 1
sans' spår ay de två åteistående.
Äfltför ofta di alooaren upptagen Bedett fel 1 skä.ningspunkterna fö. ett

hiDra bry sig om att looplngartra fö1i-
er s,mm' spår.. Vid loopingama är
Bkiirning6punktsilor!åren ansvari8 för
att inte loopiagarnå alrar s18 i slda
Höjiidonaren kollar att urgångshöi d-
erna llgger på 1r2-1ra m qch Eir lika
sant att JSor 45u sant 9Ou vj.nklarBå
tsot nårke! hålfs ordeDtfigt. Sorm-
aloloaren är bara skyfdig att iaktta
Ds!överns fol.ln och dätned ä1/en bö?-
nelrs rjrtseende. Endast ale son flyger
er.trent skarpa hörn skalL erhålla Es.r-
rnsl poäng även on andra fakrore' är
utomordentlj.ga.

Eaenpel på bur tlomarkorten ser ut koEr-
oer längre fram och är 6å konstruera-
de att elrdast kortet över den pågående
flygningen flnns ti]1 hands. Ingen
chans att snegla på tidlgare resultåt
a11tsÄ.

Vl har: experinenterat oed aletta be-
alönmlngssysten och äir helt öYertygade
oo att detta åi ett sätt att fö.bättra
obJektiyiteten och sättet att sätta
po;ing på. iet är vlktlgt ati Ean vid
en täyling bli]. så bedönd ått llan sen-
are kan t!äna och fölbä-ttra slna sta€-
heter son pilot. vid 1okala täYlingar
u4der 1979 pioyaales IHS systent och
befa4!6 yarå qTcket tiufredsställande.

let yore bra om roan kuleale få igång en
disekussion on dettar pröva systenct
vj"d Dågon klubbtävling ocb se hu! tlet
firnge.li, Skal-1 en f6rändri48 ske ].an
bara piloterna sjeilva tvinga fran aiet.
vi har kolonit neal itleerla - näste steg
är ert.
/M,BeLltz o 3.3eron. Äitikeln tagen u!
I'fying Models Juli -82 och fritt öYe!-
saii av ulr otl

Ex på donarkoit på de fö}ja!1de sidorna.
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nJag protestexarli Inte kad du vlnnal
Du äi yarken rånkaal eller bay röd/vit/
b1å nodell Dessuton har aiu yarkeD en
kuI T-Lröia eller tlllräc}liet ned
stJärnor iå planetll





clry 18 Maluch
ör att bryta

signtendensen

rtikefn
Juni 1942

P]OTR ZAWÄDÄ.

är tagen från Flyirg Xlode1s
och är skriven av:

aY tlen ånerlkanska ale-
presenterår vi, i det-

3u-11en, en Polsk nodell-.

Bin egen konstd.ktion. Sfter l.ad ane-
rikanernå hade sagt akufle dessa för'-
änaliingai neCföra Iångssomarer ner
stabila ocl ner nånöyerbara node11er.
Doo hade rätb. Maluch åir en liten no-
aiell för en ST 46 lren flygei långs:rnt
och vänder perfekt. Att ffyga ned Ma-
luch känns annorlunCa mot de flestå
aadra sturtmodeller: den är väldigt
kåns1ig på roderutslaEen. Ätt flyga
l{aluch kan liknas 1'ial att dansa med en
fätt ung dem.

Jag försökte nig äyen på att arvänaia
erl liten pfåtta på yttre yingspetsea
på det sätt so.o 9ob llunt haale på sin
senaste version av Genesls. Eneller-
tid fam jaE att den-byp a1. lil{]lande
plattå som ry:sen iY"Kol-esnikow a!-
vänaler fungerar något bättre. Jag a]1-
vänder själ1r den nodellen och har fun-
nit att den 1i1fa plattan ger bättre
llnsträclo:ring och att Dlanet blii lrer
s rab1l: under bfåsiga förhållanden.

KO]IS!NUf,1]O]T

Ilaluch betyder liten pojke på polska,
ifed denna konstnrktlon van-'r jag två
senri-finaler i det polska oästerskåp-
en 19a1 dä! jag sfutade såsom tYåa.
Designen av lucky 18 Mafuch btrgger
på min tiCigare luclq. li soio alock var
all-tfdr sltor och tung för den ST 46
J,lg hade 1" Ja6 besföl Eig rå Pör att
bygga nästa mode-Ll ca lJ ; E.Lndre och
utgå fiåI1 e! yj.nge av skunplasi. Fak-
tun ä. att detta ar alen första skum-
plastföxsedda stuntaren t Poleo. Så-
som raxYll, L satre jag 1 0o g färdig
att flyga (inkfusive bränsle' tre-
bfadig prcpeuer sardt splnner. )
Ylktiga detaljer såso!0 nosyikt, ut-
ledaret t-lppvikt och sidoroler är
justerbara" Xfterson jag tyckte on
utseendet på udn tidigare konstruk-
triron besföt jag mig för att behåfla
kroppens utseende så när sori på att
jag llu valde att ha en öppen kabit!.
Det ger ett gott lltryck och jag gi"I-
Lar alet nyå utseendet.
lå jag besökte l4l L Czestochorå -80
pratade jag ned aEerikanska flJrgaie
och lann att de hade infört vissa nya
ideer på sina nodellei. ! ex stora
ffaps, fraroåtsvept vingbakkant, tjock
franhant på flapsen och hdidrodren
etc" Jag beslöt ått in?6ra dessa på

Sor0 alltid bygger jag stylsystenet
först. Styrok, roderhorn, stdtstä49-
er och lite gfapp i hö j droalerhornet
( sk elevator sfop) ttefa systenet är
gjor! av srål men dimensionerna är
så avpasaiie att de räcker- nen inte
i överkånt. Stål är' turlgt. Olta har
nan en tendens att överdlmellsiotera
eåterialet här yl1ket ger en afltf6!
tung dode11. Bafsad är noga utvald
och de tyngre ffaken har använts tilI
trttre vinghalvan. I kroppen har tle
tvnqre balsabitarna hamat längs fraro
och de lättare loot stjärten. Även lin



Zir turngt så Jag an-
vändler enalaot så
qycket son är abso-
l^ut nödvändigt.
Va.je del nåste in-
spekteras och roån
nåste hela tlden
fråga sig: kar det-
ts byggas ]-ättare?
Hela pl-anet ä! 11n-
mat roeal långsan-
torkande epoxy. Jag
anvåinder äyen 5-roln
epoxy fö? dlen pre-
1101nära srnnqnfog-
nlngen av vissa ale-
Lar.
Vlngen är utskuren
på aornalt sätt
ded hjälp av mal1-
ar 1 plywood. Ce-
non att förskjuta
Yingens centrunr-
linJe något åt
vänster blir denna
vingytå stöne än
alen yttres. En
annan viktig sak
år ineonterlBgen
aY styroket i
Yingen. Jag har
ofta sett hur
noalelfer trasats
sönder vid !rov-
alragning av lin-
oraa octr dlet är
ingen rollg sy!.

Yikien totalt av
vinge neai flaps
neal horn tigger på
cs ,00 g. Det fär-
diga blocket ned
de justerbara ut-
ledlarna väger hara
7r5 g. Hå]et för den iusterbara ying-
6petstydgden är borrat i ett balse-
bfock och til] ått börja neai start-
åale j6g med en Ylkt på ca 15 g.
Maluchs stjåitpartl nåste bySgas
roycket 1ätt. På rdltt plan yägde iiet
ca r'5 g (stabilisator neo horn och
hoJdrocter,/

Bygget av kroppen påbörjas genon att
en platta av Iör.rx sågas ut. Ijenaa plat-
ta utgö! oonteringsyta fö:'iloborn och^
lättbål sågss ut. Jag anvdnoer ca 1r5"
utåt.riktning på no born. Kroppssilor-
na består ay 4r1 nra balsa (lärt )ch
rakporlg) sosr laolnerats ned Or? En
plywood som trosförs tärkning. Efter
att ha skurit u hål för vine.n i
kioppsldorna nonterås krolpen upp-
och aer på ett rakt boral. Nu punkt-
1lnfias oyan- och undersiilor fåst. Nos-

ringen och nosblocken l-innas faat och
fornas' Efter grovputsningen lossadea
blocken och holkades ur. Där:eftei 11n-
nades kroppsunale:'sidan fast och slipa-
des in mot kroppsidor:na. TjockleLen på
kropssidorna är ca 4)7 nn 1ängs fraE
för att sEålaa av till ca 2r1 E]! Eot
stjärtea. Nu kan kroppen linmas fast
not vingen och stabiflsatorD. Ietta
är ett mycket ]riktigt steg 1 bygget,l
Det Båste göiras neal största preclsion.
Absolut inga awlkelser från celltrulr-
finjen kan tolerexas. Punktlinna först
kolla, kolfa igen innan allt I imoas
fast för gott.
Ilärefter linmas kroppsovandelen fast
Brerl i!na4 dess nåste kåbinen vara klar.
(lrtitetn aYsfutas i nästa Bulle)

t

oebrr.hor oi 6none rånk and låndinq gear insta alon (dbov.) Prop 6 hohe made rhree bade wbeer
pånts a6 n'ce touch Lucky13readyro,anorheraebbarcright(belos) Nor6 us. ol muffer p.essure

q- 4,
t'?'Z
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