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LINÄ- nyhctsblådet för
ncdlenmar i Svcriges Lin
flySares Intressefränr-
-lande av Stunt. Bladet
behandlar dock alia for
ner. av 1inflyg. Syftet
med S-L-I.S. och LINA
är bl.a. att bidragå Li 11
]inflygets utveckling
genom atL sprida kunskap
skapå kontakter., för
medla nyheter, publi-
cera ritningar sanL in-
fornera om tävlingar
och resultat.
LINA utkonner tned minst
4 nunmer per år-
Bidrag ti11 innehållet
mottages Lacksamt av
redaktionen I

Ingen censur eller för-
korlning av inkonna bi-
drag utan bidragsgivarens
tillstånd.
Prenuneration= nedlem-
skap i S. L.I. S. kostar
60: per år. Norden i
övrigt B0:- per år.
Insättes pä PC 96 34 51-0.

fyllnadshögen och försöka få rill någor ändå.
Hoppas ingen är alltför nöjd, för då blir der
kanske farl på skrivandei! Nä, nu gnätter jag
det 8ör jag visst i var-ie nuiruner !

Tävlingssäsongen närmar sig snabbt! fioppas ni
har kärrorna k1ara. Tyvärr har elt par av de tra-
ditionella tävlingarna faltit bo.t, ltoppas dessa
har rnöjlighet att åLeruppstå nästa år.
SM ska ju b1i ett sLort jippo 1 år. Eoppas att 1in-
kontrollen konner att s),'nås ordentligt!
Just nu har vi inte mycket att koruna med anR. SM,
men man kan säkert läsa a.tla deLal ier i MFN-

hom ihå8 al t du nurnera inte behöver ha byggL
din modell sjä1v för att få täv1a med den. Deita
kan ju utnyttjas nu när det är tillåtet. Fler
deltagare- rofigare tävlingar. Elter? Kanske inte
på de villkoren? MeninSarna äl säkert delade på den
punkten. Konnentarer?

HEJ !

På tiden ned lite linkontrollerat igen e11era hur?
T]'värr inte nycket nyheter i detta nunmer. Det verkar
som on afla fastnat i bygghörnet ( inget fet i der.)
för endast etL (1) bidrag har inkorunit sedan förra
nlaret! Inte mycket att göra tidning av. Men skam
den som ger sig, det blev til1 att gräva fram ut-
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Nåväl, nästa nulner beräknas utkorrna i slutet av
naj, välkomna ned material, (Nu sa -iag det igen!)
Ni som arrangerar tävtingar efter senestem kan ju
1ämpligtvis passa på att göra teklan för tävling-
arna i nästa numer ! Nä, nu kan jag inte hitta
på mer. Ha det så bra ti11s nästa BånEl /./4tzr_r*
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(LÄ SIUNTMODELTN.I IIED CLASFIBERVÄV OCH HOT STUIF ! ! av Bob Hunt

Utvecklingen av limtyper och mcterial har revolutionerat fultskalaflygandet.
Nrunera finns mån8a av dessa naterial tillgängliga för oss nodellflygare.
Även r:elativt välkända naterial såson glasfiberväven, som vi haft tillgång
till i årata1, förändras. Högteknologiska procedurer vid tillverkningen har
belytt att tunnare och tunnare väv kunnat framställas och till ett vettigt
pris dessuton. Vi kan l'nera köpa väv med en vikt under 20 gram/m-.
Detta rnalerial är faktiskt 1ättare än det siden vi använde förr och nära
nog lika 1ätL som det tunnasLe iapanpapper- men nycket starkare naturligt-
vi s. :e2/- !_

I flera år har vi använfrglasfiberväv tilf att förstärka nospartiet på
våra sluaters. Det nornala li11vägagångssättet har varit atl fästa väven rned
t.ex. epoxylim och sedan finputsa ti11 61ät yta. Detta fungerar utnärkt och
hindrar sprickbildning på detta utsatta stä11e.
Rc-byggare har 1änge använt denna nå8ot tjockare väv att k]ä hefa modelfen ned
som heltäckande bas för slutfinishen.

För inte så Iänge sedan introducerade Satellite City sltL User Friendly
Odor:less CA-lim. (Hotstuff-tF0) Detta 1in hå11er vad det 1ovar, det är verk-
ligen användarvänligt och os-fritt. Vanllga CA-hm avger så rnycket rök när de
härdar att folk har blivit nyckel irriterade i ögönen och nånga har klagal
över k]åda. Normalt CA-lim +glasväv skulle d:irför vara omöj11gt attanvända
son finishbas.

Med UIo är 1äget ett annat, Man kan sprida ut ]imrct över nycket stora
ytor utan ninsta irrilation. Detta samnanlaget ned att UI'o (tunt) flyter ut
extrent bra och väter väven snabbt och totalt har man här början till eft
helt ny finishprocedu.r.

' Aerospace composites erbjuder nu l"tgranln2 väv på 900 nm bredd och valfri
längd. Denna väv är mycket lätt att applicera och sluter så fint runt dubbel-
&rökta vlor att det nästan kan ka1las fusk!
' tör ;tt inte den lätta väven ska11 flytta på sig under fästproceduren,
sprayar man en nycket fin dimna av 3M 77 spraylim på ytan som ska1l klädas.
Därefter läggs väven på och r)'nkor: sfätas ut. Det behövs mycket l1te 3I4 77!!
Jag biukar hå1la burken med venlilen uppåt en halv mete. ovanför modellen
och spraya korta tryck och 1åta dil,)'rlan regna ner på rnodellen. Prova på annan
yta först! 314 77 är tungt och användes bara son fasthållrdngshjä1p under CA-
limningen,

I

I Jag foredrar art börja l1lrma fasL kanterna runt om på väven och därefter
I llnma trån ena :inden ti11 den andra och sprida ut limnet med ett finger efter-
I hand. Med tiden får nan känsla för hur nycket 1illl son behövs för att helt
r fy1la väven utan att ]ägga på för nyckel. När limningen är klar- spraya på
I en fin diflnna "Klck-It". (HotSluff accelleralor) Detta fajr att limnet ska11
I harda h.tr. Använd inte för mycket "Kick-It", och se till atL det inte finns
I nåRra limpolar på ylan. "Kick-It" kan orsaka skumblldning på sådana stäl1en och
I då blir det anjngen bpsvärligare alL pulsa.
I
I Som exempel kan v1 klä en vinge. observera alt vi här pralar on helt balsa-
I k1ädda ytor- anv:ind inte denna netod över "öppna" ytorl
I K1ä undersidan av vingen såsorn beskrivits ovan och skär av klädse1n så att den
I precis når över centrum på framkanten. Putsa vävkanten mycket försiktigt med

| 220 papper. vl putsar nu en hård kanl mot mjul( ba1sa, så var försiktig och

I fcjrstör inte formen på framkanten- Ta bara bor.t den "raggiga" kanten.
I Vänd på vin8en och upprepa proceduren. När lininet härdat, Lag fram putsklots
I och 220 papper och pucsa vin8en ti]] "snooth" yta.(FörsiktiSt!) Putsa li11s
I ytan ar sl.jt och fin men vår noga ned att inte gå igenonr väven och in i bafsan
I Man får ta i ganska ordentliSt för att detta skall hända nen var försiktig
I ial1afall. 0verlåppningar i väven kan slipas hell jämna med mycket lite an-
I strängning, helr olikt jåpaapapper.



U Fo- For<TS.

Jag ånv?inder denna netod på balsaklAdda frigollLvinSar. Jag 1äLtar inte
i'ingarrE förrän klädsel och putsning är helt k]ar. På så vis.kan man lägga
bättre kraft i putsningen utan risk att fördärva fornien på vingen. 0n
du använder färdlgköpta redan urlö1kade vinghalvor måste du använda mindre tryet.
Byt papp€r ofta och 1åt papperet göra jobbet- tryck ej hårt. (Gä11er vid all
pulsning,red. arlJn. )

Efter putsningen punktlimnar jag tippblocken på plats sant tä1jer och
Frtsar den ti]1 rätt form. Sedan poppas de a1' och urholkas. Nu är det dags
alt 1ätta vinghalvorna.

Efler att tipparna är holkade sätte. jag snå "batsaspridare" i den precis i
kanten där de skafl limmas Li11 vinSen. Då komner tipparna att bli aningen
tjockare än vingen och kan sedan putsas t111 perfekt passning mot vingen.
Glasfiberklädse1n på vingen är så stark att nan kan ]åta klotsen rida mot
den utan risk att fördärva ytan. När sedan tippen är "glasad" mot vingen
och överlappet slipat är slutresultatet en enhet som ser ut att vara till-

verkat av ett stycke naterial.

Den största fördefen med denna t)? åv k1ädsel är kanske att så nycket
styrka erhålfes genon glasninSen att den underliggande strukturen kan byggas
något nindre robust från början, T.ex. tunnare och 1ättare balsaflak på en
skunvinge, saml även turutare balsaflak genom hela bygget. Vitsen är att bara
använda så nycket balsa som behövs för en formriktig del och sedan plussa
på styrka genom glasningen. En konpis ti11 rnig har just byggl klart ett plan
ned denna metod. Han hö]l noga reda på vlkLen under bygget och faffr att glas-
netoden vägde samma son papper/dope. MEN efterson nindre balsanängd kunde an-
vändas blev slutresultatet en lättare och mycket starkare mode11!

Ytbehandung över glasytan är inte så olik de mer traditionella metodema.
Var noga ned att 1åta 1irunet "dunsta" några daSar irman du gnrndrnålar.
Jag använder DuPont 1315 Fi11&Sand prirer. Jo, bilprimer är t(mgt, nen man
pr*ar av nästan a11tihop, endast småfläckar åLerstår,
I verkliSheLen erhålls ingen viktökning efLer primem eftersom 1lte av
lifilDet/väven försvinner vld putsningen. Ett ]ager Aerocloss klarlack e11er
SIG Nitrate Dope försäkrar att prirnern låses och att efterföljande lager
fäster ordentliSt. Hoppa ej över detta steg! Fortsättningsvis är proceduren
som vankiSt med färg lrin och klarlack.
0n du använder klar dope son topplack, 1åt den då torka ordentligt ett par
veckor innan slipning och polering. 0n lnte lacken ti]]åts torka ordentligt
kan lackens kryDpning efteihand orsaka att vävens struktur syns igenom på en
del stäl lpn-

Jag föredrar att använda ett katalyserat urethanlager son topplack.
Derma lacktyp härdar snarare än torkar och utesluter nästan helt risken att
väven ska11 sjmas igenom även efter 1ång tid- Jag använder DuPont URo c1ear,
l0B0S. A11a dessa katalyserade uretanlacker är giftiga och 6kall sprutas av
någon som har tillgång tilI och kan använda den nödvändiga säkerhetsutrust-
ningen! Du kan kanske låta närmaste billackerare ]ägga på detta lager.
Obs. alt jag sa ]gger i motsats till l3qrg ! Ett lager av denna lack motsva-
rar 1 liter dope i sluLresultat, både vad beträffar vikt och kvalitet!

Exakt denna metod användes på min son Robbies Nats-kärra föraa året-
Efter fiånga dagar i solen och hundratals flygningar, s].ns fortfarande ingen
väv iSenom. Finishen är i skick som ny ocb kärran uppvisar inget av det
slitage son man nornalt ser efter så nycket användning.

Den största dragningskraften är ändå att så rnycket styrka er:hå1les med
väven att man dranatiskt kan minska balsanängden och följaktligen erhåfla en
lika drarnatisk viktninskning. Nästan lika viktigt är tidsbesparinSen .jämfbrt
ned den traditionella papper/dope netoden. GlasfiberltJFO Lar bara halva ti-
den! (Från [1yin8 Models April 1991, fritt översatt av red.)
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1992 års..Linf Iyq-V!.{ höIts I Hradec KraLowe, bel.åget i
Böhrnen-Mähren i Tj eckos tovakj-en. Tåvliugen aweriadesunder 5 dagar. de\ 20-25/7. Detta nåEte betraktas 6on ettorgani6ation6näaaigt bra utfört näster8kap, efterEonantalet deltagare var rekordgtort. huvud8äiLigetr tillföljd av att flera stycken ganla ;'sovj etrepubiiker. nutåvlade ned egna Eepaiata låndslag.
Trota de! kataatrofnåesige proceeåingen, specie.Llt vid detekniska kontrollerna av-ty! tanfrnåtiing i'fzc, eå
lyckadee nan trota deu etoiå deltagaranialet hÄllatidtabeLlen väl i atla kLaaserna, lenon art utnyttja
banorna våI_och epeciellt i r2B äci F2D köra trån Liaiga
norgonea till Bena kvåIlen.
Till skilhad från förra åreta EM 6å fanns inte nycketatt.klaga på vad det gåIler inkvartering, mat och-
Itvgienieka facilitetei. Allt fungerade iå1. åven orn detiote- var-hög6ta ,,Hilton-gtandard; på logernånte[, Det enda
Br0olket i-bågaren var vå1. placerinlen å; F2D-(conbat)
tåvfj-ngElrlat6en c:a 3-4 kt f iJ.,lr de; övrige tåvlingen 6omgick på-en specalbyggd nodel l.:ilygstadion -av typis[. ös!-
atatsnodei.l, dv6 jättefina asfalicirklar rqed Lurar
gT.tkligqt perfekta lingårdar och serviceutrlmmen. nat- ochförfriskningsförsäI j ningen var också vålorlanieerad på
tåvlugsplatGen. För att inte taJ-a on tillbehörEkonuleraenrun! onkring. Den alog aLLa rekord. AIIL fanna atL köpa,
det meata tillverkat någon8tatra i det ganla Sovjet tillprraer aom varierade frålt våldigt föfluånliga till rent ut
aagt,aan6löaa Eulnnor. Många tyckte ock6å aat banketten
aon för a1L del avhö116 i ganåka parnpiga loka.l-iteter, vargalska tafflig och deguton av61utåde; innan den ena hadekorulit igång rikrigt ordentligr.
Den Evenska truppen be8tod av 12 tävlande inklusive
Iögl€dare, 7 officiella supporters och ytterligare 4 Eon
kon dit på eger hand. Totall fann6 alltAå 23 srTenskar påplals för att föra svenskt linflyg framåt. On vi tar
respektive kla6ser6 dellagare och-derae fran- och
motgångar i alfabetisk ordning.
B2A(6peed)r ldanna klass tävl.ade endast en 6venak, OvoKjellberg, aon dessvärre inte l-yckadeE få en offi;ielltid.loterad pga modellen6 tankeletern, vilket visade 6igottröjlig! att reparera, För övriit eaite vinnaren serqojschelkalin ett nytt ornått fantaätiskt vH-tåv] inqsrekörå
lBed 304,5 km/t'ifl. TvÄå war ockeå en ry€s, Bol6häkov ochtrea var italienaren Tomell.eri (t0ed e; Schelkali[-rnotor).
De tre på pallen roppade alla 3do kn/tirtr. AIIa de tioförsta flög över 290 km/tin. Det går undan i Bpeed truförtider.
F2B(stunt) hade rekordmAnga startande, 63 sC. SveriqestäIlde-upp ned 2 deltagare. Ringräven Ove Ändera6o; ochden i eådana hår eammanhang nAgot ruindre rutineradeStaffal Ekströn. KonkurrenÅen iar naturligtvis stenhård.och ove-a reap staffan-e placeringar blev 36 och 59, IloPpen var dot tjockt ned Nordanerikaner och Kin€ser ändaner till 6:e plara. Vann gjorde paul Walker USA före
kl'neEerna Jianzhong och Anliu. _-_+ FCRts
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Ut l-.F2c(Eeam-racillg ) var i år eo på aila 6ätt Oss:doninerad
BM och j,nfluerad klaas. Bortsett från att finalen vallus_ avf6u 'Iitov-y\gov från Ry66land med Sbabaghov- Ivalov, de

regerande måstarna frårl vit-Rysaland som tvåa, så flög
åven tredj epriGtagaroa pennioi-Roaaj. rned en hel,t ny, på
tåvlingsplataen inhandlad shabashov-Ivanov nodel.l.enbet.
Den var fakti6kt gnabbare än de regerande tnåEtarna6 egen
identiEka nodell. Totalt så anvånde ungefär 30 av de 42
.Lågen tnotorer och iblaod åveII nodeller av OSS-till-
verkning. Farterna i trafik blev oaturligtviG också
gar8ka höga, ofta runt 18 6ek,/1.0 varv ned påfö1jd ått nan
ficl.- 6e garska inångå rent ut e:gt farliga Eituationer när
en del ovana lag för förata gången Ehu11e flyga 3-nane
heat rned dessa Gnabba nodelle!. Naturligtvis gjorde mångå
Iag tider långt ulder 6in verhliga kapacitet.
Sverige repreEenteradea åv lagen Böhlin/öEtnan,
samuel6gon/Axtiliu6 och AhI ing,/Anderoson, alla ned oSS-
notorer av oLika ursprung och alla ned en potentia.L rult
3min 20 sek on allting fugerade Eon det skuLle. Men on
inte on hade varit.., Slut.re6ultaten blev i. ovan Dänd
ordning 14, 17 och 21. Lagplaceringen blev 6:e plåts,
bara 3 sek från en bronaplats. lnte så dåligt ned lanke
på rootståndet.
F2D(conöae) var abEoLut den 6tör€ta framgången vid ett
Iinflyg-vM på nycket långe (kanske någonsin). Ingvar
Abrahansgon ftög till sig en vålförtjånt silvernedalj
genom att, i en för F2D så vanl.ig 3-rnan6 uppgöre16e ned
Beliaev från Ry66land och ltervin Joles från England,
Lyckås sIå Mervyn efter att hån hade åkt på 6in första
förlust i hela turneringen not ju6t den regerande
världsnåotaren Beliaev. Mervyn var för övrigt
silvernedal.jör på förra VMIeU/ 6å det var inga enkla
nototåndare, anarare vär6ta sortsen. På vågen not 6in
nedalj hade Ingvar ocksA Lyckato bes€qra rninst. 2 före
detta vårldsnåstare och lite annat lö6t folk aåson ry66ar
och tyokar ur den absoluta eliten, så nog kan nan påstå
att Ingvar v€rkligen flttg till sig Ein Bilverrnedalj. MeD
lBao vinner åIdrig i conbat utan bra narhperEonal, så en
€tor del av frangångel 6ka1l rlog ock8å ti.I].skriva6
nekanikerna Håkan ö och Mats Bejhen aotn efter det att de
8jälva hade bLivit utElaqna ur turneringen belt och
hål]et gick in för att hjålpa Ingvar biil nedaljplateen.
CoröåtLagledaren B-Ä Fållgre! gjordo också ett jåttejobb
för helå sitt lag och dot ayntes att aIIa 4 vår nycket
nöjda ned ott få gA upp på podier och mottaga et! 3:epriE i conbatens Iagtävling efter holländarna6 och
engelor!ånnene delade 1:a pri6. Så nedaLjskörden blev både
ett individuellt. silver och ett. 1agbron6. Inte dåligt,
speciellt når nan betånker att F2D-otarlfäItet var det
atörsta någonsin på ett VM. 62 6t. Även i F2D aå har
motorer och nodeller från OSS konmit att b1i sA gott aord
Legio. Delta innebär natulligrvi6 att även i con6at så
hai de!: blj-vit 6torc faridlini;:ga: ö're.lag, lgeciellt
narkant är det vå1 i nanövrårDa där ju den ryskå nodell-
motor-konöioat.ionerr är och uDder aenare tid har varit
oalågbar.

I stort aett eå var våI heLa \ru-et eo ganska bra
tillställning både orgaoisationE- och deltagarmåsGigt. de
flegla verkade vara ganaka nöjda ned Lävlilgen och 6in
visit till Tjecko6lovakien aon ju år ett bAde trevligt
och roed svengka mått tnätt väldigt billigt Land, Vådret
var också jättefitt förutorn erl dag ned noln och lite
duggregn aå var det cia 30 grader och 6vaga vi[dar hela
tiden.
Re6orna tog c:a I dygn i var riktoing ned fårjeöverfarten
till gamla ö6rt-y6kland inräknat. _+, Fa€r-t



L

VJ-1 _./ Det. 6tora frågetecknet 6å hår tned faci! i hand efter dett<t%Zö för.Eta VM:et aedan BoM-regeln ( Suitder Of the Modet,I aJ arvbyggarregeln ) a]opades i linkontroll år vål om det
IroNtrer att gynna aporeen eller inte. Naturliqtvis fick vialla upplova on våIdigt spännands och I hastlqhots_
hånseend€ EDabb tåvJ,ing dår rnånga bra pilotei'och lag sorntidigare har legat i båkvatlel åtter aä rvska oroffsÄn nu
hade likvårdiga utrugtningar och för försia qåirgen på
nångå år kunde rävta på eÄruna villkor. oct aåt år j'u tra.
Men Eantidigt aA har,nu pengar och polltlk tagit siegetin ockeå i linkoorrollen; rilla vårid. lten dei är våi
Dåhånda- det- 6on, enligt Äeronode]Ier, gör .n iiftiq8port. Man kunde 6om sagt 8kåda det hela ganska vål i den
enonna konneraen ruut tåvlinggplatEen. Et€ veritabett
M€cka för tåvlande lioflygenauäiaster, Kivik,s narknad
med- betoting på produhtei-från det gairLa Sovjet. Men

.- låckert var datr-och roligttt 
""=;;irÄvu'p6sKAr,Nlepuqz %

tr:lF-$F*H;:5*i:!" / d li:l::: ; iYiuT'u"".., 
"ood-year+Ärrangör: Kalmar RFK Arrangör: SMIF, Lingrenen Lindansfinal,

xlubo:. v H i6'/ Klubb:
Kontaktman: Leif Nilseon Kootaktrnan: Hans Andersson
Tefefon: 0480/1 '10 76 ?efefon: 08/643 34 2I
Datun:15/5
Tävling: sofnas Pokaf
Klasser i F2A, F2C+Good-Year
ÄrraDgö!: Solna MSK
Klubb: 8256
Kontaktnan: Jao Gustafsson
Telefon: 081759 60 98 _
Datumi 16 /5 93
Täv1ing: windnill Cup fl
KLasser i F2B+senistunt
Arrangör: Trelleborgs MFK
KlDbb: M134
Konlaktman: Lars Roos
relefon: 0410/l 02 a3

231!!:-ffi r%:-
Tävlirgr Våsbyracet
Klasser: F2A r F2C+Good-Year
Alröngör: Väsby MF
Klubb | 8273'(ontaktman: Mat6 Bejhen
TeLefon: 0? 60/8 01 79
Daturn: 5/6
F-vling:erunnshlippet
Kla6ser: F2D+s f or,,/conbat
Arrangör: Ronneby MFK
Klubb: K04 B

Kontaktman: christian Johansson
Telefon: 0451 /2 06 6a

Dalum:14l8
Tävlingi Västerås
Klasser: F2Ä,F2C+cood-year
Arrangör: Västerås FK MFS
KIubbr U044
Kontaktman: Per Sr järnesunc.
Telefo^. O21/BO 4? 34
Datun:21-22l8
Täv1ing: DM
Klasser: AfIa Klasser
Arlaogör: Respekti,ve di strikt
Kl.ubb: -
KontaktmaIl: -
Telefon: -
Datun:28-29lB
Tävling: väsbyklippet
Klasser: F2D
Arrangör: Väsby- UF
Klubb:8273
Kontaktman i Mats Bej hen
Telefon: 0160 /B 01 19

Datum: 4/9
fåvliod västhustlräf f en
Klasser: F2B+senistunt
Arrangör: Kungsbacka MFK
Klubb: N 33
Kontaktman: Stefan Lagerquist
Telefon: 0300/2 66 A4

,dlI ur:l Ti',äl $r
:l 3d

!l öl;5
cl töäl s

Datun:12-13./6
Tävling: Oxelöpokalen
K.l.as s er: Älla klasser
Arrangör: Oxelösunds MFK
Klubbi D10 3
Konlaktnan: Hans FåI lgren
Telefon:0155/1 56 B6

Datun:11-12l9
Täv1Inq:--cäIax -Open
Klasser: AlIa klas s er
Arrangör: MFK Galax
Klubb: A006
Kontaktman : Kj e11 Äxtilius
Telefon: OA /7'l4 49 75

å.
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20.-25.O7,

l{€ltmei sterschaft€n Juniorsn
F?A, F2A, F2C. F2D
Europane I st6rschaf ten
F2A, F2A. F2C. F2D

Kier/Ukra in6

Gsnk,/ I
Jahnsdorf,/ SN

Tautanhain/ TH
Ereit€nbach/ CH

Hradec Cralove/ CS

Schwalntal/ Nll
Breltenbåch/ CH

Såbnitz/ Sl{
Bietlgh6iB/ AW

Coburg/ BY

knk,/ g

Tannhslm od. Kar'lsruhe
Breltsnbach/ CH

Sebnitz/ SN

Berl in

16.05.
08. -09.05.
r5.-r 6.05.
21. -23.05.
11.-13.06,
12. - 13.06.

19.-20.06.
26. -27.06.
31.7.-01.08.
14.-15.08.
Äugust
28.-29.08,
11 . - 12.09.
25. -26.09.

ldlrllr9!'r Yoab!htlt!t

FzB, F2C
F2C, F4B

FzC, F2D
F4B spez.

F28, F2C

F48
F4B
F2C

Landesme'ist6rschaft l{ FzA.
otf .0tsch6 Melsterschaft F28,
Intern. Holzl andDokal F2D
Int€rn. Jura-Cu9 F2A,
Intsrn. Wettbewerb FzA,F2B,
schHälntål-Pökål F2e
Swlss-Combat F2D
Int. Sächs. -Schreiz-Crjp F2Ä,
suebia-cup ' _ F2s,
off . Dtschs llelst€rschaft F20
Int6rn. Wettbew€rb F2A,
Colnbat-Wettbererb F2D
UBZB-Cup F2A,
sächs. schweiz-cup F2s,
Dtschell€jsterschafl F2a,
und L6istungsrettbeverb F4B

F2C
F48
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Det börjar dra ihop sig.,. -

...1i11 Sveriges sydliSaste stmttävling igen!
En månad tidigare än vanligt den här gången.
Kanske blir detta den sista "windnlill-Cupen"
för "möl-Lan" ska visst monteras ner i somnar.
Så ti11 nästa år får vi väl hitta på något annat namn.
Lördagen den 16:e Maj är det dags.
Klockan 09:30 börjar vi.
Klasser: F2B och Senistunt.
SlarlavSifler: Sen: 50:-, Jun 30:-
Insättes på TMFK PC 44 14 09-0
Någon forr av käk på tävlingspfatsen som vanligt!
TävlingsplaLsen är klubbfä1tel som
Ring och vi skickar vägbeskr:i!'ning !

{onlakta: Lars Roos, Slussgatan 6,
Ie1: 0410/102 83

vanligt.

23162 TRBG

:ä€Eo9,i I Fd

;.9:95:9.ö
iB;3
E.ä E 2
e* 9;
;ä u-:

.!9kE'ä? d ?

6L6tt EJ HEILEZ
1H'lk 

rwaee

i"E ;tE :Y r:. 5 j S899 {a; i S: -E ä9-L- \ln=; ?. Ea :6-ö' -'s: , g
lEd =2=1 ."+

å$-ö åEE: ir;€i 5'!li {S
zäiö c?, =?
82""E äEs€; dg
; åg! ååaåå ! " 

-

z

M{J t-2 suApPMN E.ir.LFEr-
f,r,tj l{ soLtl*S poKAL
M J 22 vAsgYPAcE.T
I't N lqSo ui nrjo Bo.ssT^EvMe

Jvut r BRuvys Kliepgr
Jttv t tt-ts oyELöpak4;6q

-f

VJ'\LKO}fi{A TILL EN TREVLIG SflATLÖRDAG!

vi sfJ NT- DEN ILrc

övei4 i p eo TAVUttr 5 &{LEUOEQU I



PA}IPA-NYTT. - .

I senaste Stunt Ne!,/s kunde nan b1.a,
läsa att medlensantalet nu är över 800
personer! Vidare har redaklören Phil
Granderson hoppat av. Sekreteraren Ton
Morris överLaa nu hela ansvarel för till-
verkning och utgivning av Stunt Nelrs.
-"Eftersom jag nyligen pensionerat nig
och inte behöver hå11a på ned såna durn-
heter som att förljäna mitt fevebröd bör
jag kunna klara det här", säger Ton.
(En sådan redaklör borde Lina haft, red.
anm. )

Tom planerar atl 8e ut Lvå extraminner
i år förulon de 6 regul-jära utgåvorna.
En nyhel för 1994 Ar att S.N. ko ner att
ges ul en gång per nånad. |lan beräknar
atL detta kan klaras utan avgiflshöjning.

PAMPA är nu nästan helt sjä1vför.sör-
jande vad det gä11er L.yckeriutrustning.
Det enda mån inte klarar sjä1v är bild-
behandling, Man har också startat en
lnsamlin8 för att kurma köpa en färgkopi-
ator och räknar ned at.t hå en sådan inon
1-2 ärl

Det börjar bli värt S25 att få S.N i
brevlådan nu, den blir bara bättre- förrå
nrimret innehö11 inte mindre än 40 sidor!
Fyrtio sidor ned bara stuntl!
BL.a lanns en artikel med bilder som visar
hur nan appllcerar bladguld i bokstäverna
och siffrorna på planen!

PMPA (läs: lon Morris) har rån8a trev-
li8å sakpr lill lörsäljning. loppgrejen
är nog stunLbibliografin som är en ut-
förlig lista på ALLA atLiklar om stunt
son publicerats. Ilan kan sedan bestäl]a
kopior på vilken som helsL av dessa ar-
Liklar. (Bi11igr)

Sl S hdr också en liknande service
fasl lnte så välor.ganiserad | Är det nå-
gon speciell artikel el1er info on något
speciellt äIIlIre do vill ha tag i så kon-
takta red. Och så har vi ju stuntpärnen,
som är en exceflent informa t ionskä1la !

Vi komner franöver all såtsa på att få
uL rpstan äv dcn gFnom LJNA.

För den som är
i PMPA kodmer här

inLresserad av medlemskap

PAMPA

1019 Creek Trail
Anniston, AL 36206

l1E0L4 sW v50 2
S1fla Lrr.LlEn<tN

VI HAR KOLLAT...

"Basic & Advanced Dope FinishinS" från
Pro Stltnt Video.

Detta är en trevlig fyratinnarslektion
i ytbehandlinS där l,lindy Urtnor,?ski ritar
och berättar hur han ned ganskå enkla
nedel åstadkomner sina "Concours"-vinnan-
de kärror. Här får man veta a1lt om sand-
papper, putsblock, dope, thinner, tm.
Bläcklinjer, gnuggisar, cåndy1ack, netaf-
f1ake, dekor, naskering, poferin8 dis-
kuteras också grundligt-
llan får också en ordentlig titt på Windys
hobbyverkstad, in8et närkvärdlgt,som
han också är nogå ned att framhå11a.
windy b-.tonar ått det 8år att bygga
trrodellplan nästan var sor,r helst och ned
nycket enkla nedel. Lägg inte ner tid på
onödiga saker son att t.ex. hå]1a hobby-
nrll1nlel i utstäIlningsskick. I l{indys
källare bySgs det l0-20 stunters varje
år. Hans konpisar komer flån när och
fjärran och bygger sina plan på helgerna.
-"Det här är inget speciellt"fancy p1ace"
nen här blir kärror byggda", säger w.U.
ldan får också en grrndlig titt på några
av t{indys kär.or (Red Baron och Sidewin-
der) sant notorkåpor, glasfiberdetaljer,
spinneas mn samt tips on hur man målar
dessa så att inte färgen Lrillar av efter
en vecka. En grundlig titt på dessa kass-
etter kan vara nytligt för de flesta
modellflygare.
Windy har nu över 100 titlar i sitt
vidPotek, bI.a. Reno Air Races 19q2,
Stunlpropellrar, ST 5l för stunt. Hans
"Cardinal 51" kraschade ju på NaLs 92
därefter tog han upp hela repaaaLionen
på video, så den som är intresserad av
atl se på en "rna-jor rebuild" har här
nlö-jlig,heter ! /RED. /
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Europanästerslcapen för 1in-
,"Jyrda node llf Lygplan ar!'an8era-
cies pi. ctx utm3ri.t s:itt av den
belgistra aeroklubben dcn 16 - 17
september i Genlr. täv]iruen höLls
pi en n).anlai.d ban:. med 4 betotg-
Ä.iutner cirkiar inon ctt onråde
av 100 x l0O nleter.

Svef ige vai representerat i
c.lla klasnerna utosl lifassen för
ffygande slralamodcller.

Det svenslia lage-. var pii täv-
lingsplal.sen I d:rsar f:-jre tävlin-
Fen för iLtt triinå och st:illa om
r4otorernå ef t.:r klinaiet, vilket
skulle visi, eig \':if vart.

Förste s-/ensk ati t.ivlings -. starta vi-rr- i4lLn:; li4gberaa i speed,
där han nidde 161.5 l<i.',,/ tin. , ui-
närkt med -i:11-1i'ie på .: ti nitrone -
t:in ej l rngrc fi"l' lrl,ti;nCas. tet1.r
resultat lilrndc un:lrr rielJens lop1r-endast hotas av irr1{iraren Tcr;h
med 182 kri/tim.

Stuntflygern.r besväradeo av
vinden, vilken b:is1, Ii.l.:.r$des av
tjecken licroer, .on .J,dde högsta
poängen nei ).O21 . Le rvinska del-
tagarna i lilassen f:.cLades ej så
bra. Christrer Söderbergs Thunder-
bird med iterco 29 fick 726 och
Xrik BjörniraLfs ilobler 628. Eriks
flygniqg vl1r nycket bra, men no-
torn stannade i e! stående åtta
med poängborJ.if.rl I för ofullbor-
dade riandvrer.

Även cornbatflygaria besvåra-
d.es av ./iliden, viftien kraftigt
nedsaLl,e i:v r-I-r Lån ^r: ilygningun.
-0nde svensk ..ti ö\'erleva första
omgår4;en v.rr Diil.: 6Jörn$er1l, som
imponerade red sin snabba och
vändbara rlcmbsx ncd O,Liver Tiger.
I kvartsfinal.r' blcv dock Xrik
besegrad a.,/ engcl snr.lrJren lerry i
tävlingens .lit'":1l-i. b,lot.r heat.

tean-rlrcingcn sr on alfiid va-
rit Sverig.c sts ri.ia Xre11, visade
hög kval j. Le i,. l1:./.11''.jl:nilien var
högt uppdri v.jii ned oilocerna kon-
pakt i ceirtnlm fö. att minska
.linlängdei ocl'! så 60lt con samt-
liga behlrsiiade -hekniken ned
pricklandninll vid sil'l.. nekaniker.
Flyghastighe'.e:n3. -i)'cLs inte h.r
minskat .l ;r.nvir-'., l,r^ ti öllningen
av lint j ocr'i1r-ji,i:t 'rr -11 .j,10 mm.

ii€.11o i .lirt tljt.s i:a hcatet
underskr.rd;r 5 -:D_nu';a':1i,3:ainsen av
Drszek,rlju(. .r-;Ior":i:,, n. sJm Ilög
pit 4,53 n,.'l ;"/15 d i c..el. l.l.Ocmjtr

Nordin och Gör1n Ändersson fycka-
des inte rikti.gt och fick bara
5,55 resp. 5,53, medan Kjel] Ito-
senlund som vänt.rt gjorde ei1 ut-
näirt flygning pj 4,4? och dagens
bästa, tic1.Ef i.rir förstr tlagen 1åg
Sverige p;l ancirr pl3ts iil]sam-
nans ned Unljern i den sptnnilnde
nationstävlingcn genon llj.rs !iag-
berg och Kjell Iiosenlunds lednin-
girr i sinar rc!:p. kltsser.

Andr.tr iävlings(ljrf en hade
vinCen nojna_u avscviilt .Jch väcL€i
var mycket va:nt och soli{t.

Tjecker och ungrare tog d'
fram sina mo::o-firlr: spe.d:lr, vil-
ket gav dern en h3stighe'!söknilrg
rl.rd un,galCr 15 l(m. l4jii.i l{r;llde j-n-
tc öka och bfev i åndrl orngången
passersd av lLrth p.i 2A2 ach tjec]'
.n ?ech med l'lvvs-no to.r p-r 195.

;lj hctlcrr i trcdjc orngångcn
i(unde i,låns öki,, red sin ll.stlimna-
ou ruper filr, Jrll .Lln nJo' l I , acn
pl '!ra nin^ :iorL lq2 kn,.'LL11. D,rr-
enot fick den urger.ri{. riro ior'i=:rb-
rikanten Iiriszna upp 191 och den
vå1kände itaiiena!'en Prati 189
vsrför Måns anrnladc ned ti1l 5:e
plats.

Toth anvii.nde en konvent,ionea
speedmodelf ior'6sdd ned nonol ine
och den kannrinrgade 61ö dstifts-
motorn MoKI, don tillverlras på
det statlign urge rsk.! modell-flyg-
institute t.

Xn verl{li{t för*iinli,S Lrono-
1lne utrus'rning h:!de !ech, med
vridspiralen siii-.nCe ui,råt och
vinkelratt not axeln.l{edelst vin-
kcldrev överför'des vridl:il]Cen til-
Jxcln d-Lt linar vr.r l'..p!l''.i v:t
ea polhcrnsl{nut, i5r i1tt uftiivika
vinkfcr på lini:rn vid infiislinin-
gen. irördelen med Cet'r.r bi:lldt.rg
var .rtt clet vrrr bc+"yd1igt.la,ilA:rr,.e
ått komrna ned och fly€{r: i IiJ'lo-
r1e n vid höga r'alrter.

I andri s Luir1.otn,,;,ii LJi,n gjorcle
värlCsn;;staren Grond:Il en u],närkt
f I y,qning och -ljn,1 lcddinqcn med
J.072 poa.ng - ChTj.ster 56der.bcrg
ocl. Xr'1;. B;örr-.t11 fljor,t( br. i-
-0.; 1r slg ouh '1 l i l1,r rd c rrnp e , t
or..r of.jcgrj ci.., 1' I . ,. f^ -bi den
kJlrrlc a'rq. ls.. .nDn ,luhl-v n: ;, , gc-
n{)n:rtt fl'r'Cir i.t BlO t:c::;p. '314
po;rnlj. 20 def ijlg.rr'e io nit-t ner
ån 15OO po:ing pi de t.ri ongJn,,r-
nj , g ick vj.lr,-,. t il.I I rn . tJflf, rr--
8en ried .jet rntaril(.1nslia! .)rogritrr-

/?qa 5/.?a



{^4 F?P6,
nct inn.,håIIånde fyrkåntmi'növlel'.
Christer Söderberg missade otur-'ligt dennjr med endisL 4 Doäng.

I'in^Ioncingens hijPs tu Poing
11f1 nåd.les trv ryssen Citnotkin,
son alock silJnlranlagt blev beseg-
r:rC av Grondal.

Grondal hade en nodelf av
egen koilstruktion och Fox 15 no-
tor. Den var larckerad med synte-
tisk billack, som gzrv en YPPer-
1ig och bränslefast Yta. lians
flygni nC kanneLecknadcs av preci-
sa och niuka manövrer med perfek-
t.1 urta{iningar' sani er] landnlng
av högsta klas s.

I seniflnalerna i c ombat
möttes engefsrnän och tJrsk:rr' ddr
engefsntnrren genom sin iantasi-
fu113 och tr vanc e r::o + fly6ninc
ful1ståndigt flög ut tYGkarna.
l. inal en blev sevr rd. :--ngclsnånnen
Perry och Tribe gjorde cri strå-
lande uppvisning och behår:ikade
sinil pl jrn suve13tL i a1i-, lJAen.
Segern gick knallL lilL PerrY.

Perrys coinb.r tpl,en' liksom
afla enfielsmännens, vP-r av tYP
flygande viirge med aerodynaniitkt
balanserat höidroder och försedd
med trinmad oliver Tiger.

I klassen för flygande ska-
lamodelier skedde bedömninAen ef-
ter skalenlighet ' bygle och flyg-
förmåga. Det fanns nånga lntres-
santa och det?]ljrika plan med mo-
torkontroll, infälfbart stä11 mm-

I den andra tean-race omgån-
€ien förbiittrade Oöran Ande rss ons
"^rtic Ci.rclet'" neo DT^ Ii sin
tid lill '2,/6 itoLJ nlgon övcr-

hettning, ncdan Kjell iiosenl-und
och Lrgemar I'Iordln ej lyckades
förbät1ra.

l'i t I finalen kvalificerade
sig hosenfund pa 4,47 ach l\zor,
Ungern pi 4,50 och Leloup,BeLgi-
en på, 4,55.

I{j e1ls noior si.irtade på
fCl's'Llr slage1,, vil,ket gav honon
ett var'/s försprång i finalen,
som blcv en kanp !,-ellan honom och
Leloup med sin snebbil och vå1-
byg€rd.r node11. i{je11c "1,{iss fÅI"
vai dr:n snabbasie ne.l 160 kn/tlrn
,not iefoups 755 och. /izors 145-
150. Leloup gjorde utmeirlitl] prick-
lalrdnirg;rra och h3.Ce gia-trlla on-
tanl(ning.rr, fien "l.tiss tr'ÅI", e1e-
gant 1'1lritcn i1v tr.rff(j pil.o'ien i,iils
Rjörk, drog srlktit men srikert i-
från ocl_r {4icl{ not en Dorufär se-
6cr pj utn:irl' ti, 4,4C, vifket g€r

en genomsnittsfart av 129 km/ljin
inklusive de biida omt.lnknj nfittrna-

"Miss IÄT" är försedd med de
a1l r.r senaste kons trukti onsf;ne s -
serna:motorn fastsett i e lektä'olt -
panna för båt1re kylning samt en-
bent, fjädr;irde otå]pf,ltstrilf för
m.inska t Luftmol,strnd. i'iolorn ir
en trinmad Oliver figer och'Jro-
felLern en 7xB Tornado Pf.rsticote.

I na hiolstävlingc:n trl cv
Sv.rige nasserl.l lrv lln5ern och
Belgien, men hamniide på en hed-
rande fjärdeptats bland de 16
deltagande nationerna. C. S.

Ie bästa result.:ten:
;peed (15 delt. )

f. I- Toth Un8ern
2- Z- Pech f j ecko:;l.
1. G- Kriszma Un/tern
4, A. Piati ltalie ll
1. _IL 4agbe rg Sverige

14. i,l. Djörk Sve ri6e
22. 0. Kjeflberg sverige

stunl (13 deli. )

I
I

I

L. Grondal
2. C iirotlrin
J. Herber
4.5eeger
2. _Kloqh_

22. Söde rberg
25. Bj iirnwall

llelgien
Sovjct
Tj eckosl .

Tyslrland
Tysklard
Sverige
Sverigc

108

107
99

-72
6?

2A2,25
247 ,\2
19),r5
lUl,.i'.
1g_i!62
175 ,6r
162,90

t lill
6 110,,'9 I6lrrrrl
4 lr oosl
o lr,ro+ |

7 lro2r I

6 A70
I Ai4

l.
2.
j.
4.

rT.
22.

1.

1.
4.
2.

11.

Team-racine (42 d. ) tI!11]
Bj6i[7i6lint'rno iv"]'iP..r I 4,-iol
Lcloup/Lccuyer Bul.1i' 

', I b'llirl
Azor,/Kuhn UnC"..r | 5,1r
Prusck/lrn'',' . J. clio- 4,',o
i.l.r'l iklKoblcr lri,.i .nJ 5.10

-aäoör!c.,n/.-ri; ",t 
"- r ', r'-11":5

ilordin/iöderbe rg 5 ,'t5 5 ,16

Nationstävtina (16 f;Lgr
1. Tjecl.,osrovaii;n 3 poäng
2. Ungern lC
7. tselgien 14
4. Sverige 15
5. Tyskland 1ri

. Sk{ilå (5 cr.-,lt. )
I. ;lo,th.r .1,\...rt.:-:: ri., ,,a.r,j
2. iluybrech ts !{rlrji.Jr 1,1:i
l. Groos iiolf,rnd l4 i
4. Engels tselgicri t2i)

Combat (14
?. Perr:/
?. Tribe
P. Schope
R. Kellner

_Ej- ! jirn'.rau
G. Åoderssoil
f. Nordin

delt. )
liigh llri
Xnglarnd
ly sk l r.nd
Ty sk I -1n,1
l, v9 r:rici
i, v er i,qe
Sveri{e



llh , nororn i delar ser ul som vitken sto.se.ienoro. em hetst Tesr+rcmpta
rer år nyckel vålgton och mororn är konslruerad entiot senasie r6n.

(omden molor med tjuddempa.e. arangerade på omstagel tilt kompendiei

E@ Bygg din egen modeilmotor!
lntressant
byggprojekt Redan lidigare har vi i en korl anmälan presenteral ett kompendium som beskriver hur

man kan bygga en egen modellmotor.

Tillveddlixeringsbickan entigl ntnilEen Frås5mm
spårel nnaf avsncrning sler trån åmnesstången
ts'r€rinSsbricran sta pa$a I vevaehs uöonnho
@h över ve{apt och stybtifi.

Ätt c\-].^

Oelalj u den de av kompendiel som beskriver eriordediga tixlurer och
hjälpmedel. Oen har skssen visar de nnurer soB behövs ior all beåibeh

"ti,iH.t:l;:i1'" 
-*'r' iodrer och cvrrnde,huser med kvrrränsar. pona.

32

0 Kompendiet har la8its fran med
ranle på yftesurbildnineen tö. de
indlnrireknista omiådena r fö^b
hånd imm gymnasiestolan eller
AMU. Der herer rTK MOTORN dh
äravselt dels att hjätpå Irnma 6ed
nppläggningen, delsft tsä an srimn-
leråelevemaaubySgåen 2,5 krbiks
modellmoro. Morom tan anvä.di\
exedpellis i e'l modellfl yeplan.

Konpendier:iren komblnarion av
kodplen !iminrssats. bestnvnins av
arUersgengen eh iven prescnraiton
av de firrurcr ch hjiilpmedct son
behöls för bygscr. Konshktio en
ä. så do.d au man sjålv skattkunna
rilllerka allt utom lullaAcr. pldj-
n,tr \1ru\ar. muurar{h O n;aa.
Tillr€rrn,nBen sl,er med hrattJ\
svannine,fr;Lsningch tDmrn! (rh
så skall c)lindcrfodrel hctus_ fd.
nås. l0r atl nppnå .iin nlånGl]trtin-
hel) {f,h lian gitrar valli( itorven-
rioneua €h/eller NC masriNi.

Arb€r.l kan mcd lindcl eörr\ i
prcjeUlo.ndh koosrrutri;n. Crr
I:rik Lundnr, så8cr a moroor tan
lillvcrla\ på unA€l;ircll läsär Mate
rirl son anvinds vid lillvertnrnAc.
k,n ni. fä ras på i h{ndeln.

Srudic ralerialet;!rulfon ar\:1all
vrm som helsl-iven ur,nför\tntv,
sendet. kan anv:inda der f(j' atr ritt
verla cD holorieaco.cSi. turursdr
allmanh!rcnvisslrnNdonrom hrr
bcrrbtriin!sD,s{incnl h nerus

K0MPTIIDII.J'T
Kompcndr.r ar myctel bra upptarr
Dcr &njrr nrcd c äInr.n nr{onna
ri, n dn hur Ir(kltrn.n,'n,,uI!srr.
lrr \rfln ovrr rn Jft\.nirrr{r J\
prri.lrnhl{trn och r!\turtr' 

'nl,rJ

ningen mcd en infomltion om vad
byggaren bchöverkunnacller känna
lillf& åu frmgångsnkr gcnomföa
byggel.

DäreiEr följer molofrs samman,
irällningsnttring så an fllvcllning-
en tar ktrja vå.je dehlj pesenre-
ras med rihing ah en kon veåal
funklionsbeskrivninS ned rips rö,
rade rillverknirgen. Monteri.gen,
dudigen. förc8äs av en l6plkraned
dc få delar $m iore b€hövcrritlver
kas av bySgaren. Monlerinrs!flvis
nitrSama år nlcker v.lsiorda @h
skulle lunn! ineä i bruksanvisning
o fö.vilken scdemobr som hetn.

Avsnnret om povköm'n8e a!
nrorom, liksom säterfietcn vid a
vändnin! av den, är @kså mv.ter
liilgjorda ch unödmlndc Gh bit
!öra det mitligt äver fin cn loklt
olrn pe*on all an!ånda d.n.

I slulel aY &ompendier tioB he
skri!nir8etr rv @h förrlarnrSe rilt
hur .llå erfo.derliSa fixidrcr sl,all
lillv.rlGs Gh lnvändas l-ikasi b.
sk.ives hu. m,hin8 ch indikcri'r8
av DånknrisLä dcraljer skatt sör.\.
Prescnr.rionen omfallar fi xrurct ({h
beärbctnioS både för nrdnuett, D.
skincrGh elenllell a.våndnine J\
NC-maskirer. lnacntinA tycks va.n

I)c sjslr l€rnk,nridomnrä\ utprv
lrågo.td olitä dchrav tillwrlnrn!
cn.litr rn !nderlått, nrlänringd

MoT('RN
Oliektr är. sotrr .edrn sr8rs. 0

glirlsrilismotor rd 2,5c 'stagvo
ly r. I grundlrförandct ;ir dc rantt
so drivkilb i clt modcllllygttr .
nr kan åvtr lnvandx\ i hlr rlka



Ivårakts, vändspolad, gli'dslalls'
noror med dubbetl kullag.ad

Slaglångd 13,6 mm
Cylinde.dianeter 1 5 mm

Podride. (vevaxelgade4
insug öppna, 43P e.n.d" sltuger 55b e.ö.d.
avgas öpPen 16e
öve,srrömning öppe. 126'
boost öPPen 140,

Fstlbrgasare av€gen iillveft nirE.
Trotslöppdng e 23 mm'z.
Mycker eflekliv liuddåmpare av

Molorn ko.sLusrad av Ca,l-Etrk

(ommndiol dishbueras av ITK
LÄRöMEDEL. 80x 8071. rO4 20
SIOCKHOLM

.rrersiktsilning Iö firolorn- De olika
Lrr@tna hanvisar iill en iabell med

,..klaringar.

Texl och toto R stahre

bil. För bil' r€speklive birveBionen
lriivs nå8m modifr€.ingar. som korl-
iåtar heskrivs uran detaljende an-

I irledningen av komp€ndiel på-
peta! art motom i d€t beskrivm ur-
litdder är rclarivt run8. Protoryp-
morom. somjag An rillftille atl pro-
vå. vå8e. 280 gnm när den är köF
&lar. med ljuddämpåe. Det är kan-
st€ 75 gmn mem:in en morsvaBnde
mo1orsm köps i allmänna hand€ln.
Anlednin-qen till den exrra ryngden
ir all morom kof,struemrs sä at den
slell va6 relativl enket ar tllverka-
Fitljaltligen fi nnsen hel del mlerial
\rar ulvåndigr, som der gå. a ta
hon. Detlå dbete ?irdftl tidskrävan
de ch ford.ar (rl$å betldligt ftra
lunnande @h måslinkrnnedom för
rrr genomfttm Kansre en lämPlig
o!€rku.s för det inrcsseade?

Man skall ocks, beltnl'aårrdet är
.rr s.iålvbyggarprct€kl. sn i e syl-
rr rillatr skapa en moror s@ skall
kMkområ mdd€l väsra vim fi nns

frå ma*naden. Isrället 8c. del hrr
by88eI möjlighel an fö.Lovm si8 i
nEkanis* tillverknin8 ch gcr bys-
Sarcnrillfrcdsställelscn !rl hatillv€r-
tfl en molor SOM FUNCER^R!

TEKNISK'IE.SKRIVNTN(;
ITK-nFrom är€n tvalakrs glitdsrifis-
mdor med våndspolninS. Besknv-
ningcn visår glidlagmd ahcmalivl
tullagmd vevaxel. 1 eneiemplarcr
vår dubbclr kullagnr. Cylinder ( kyl
{liinsd @h vevhus ft delade, förall
fitenklå lillve*ning.n. lämingen
rlellan vevhukl dlr tllflånsama
(nbesörjs av.n O dng. Samma lyp
av tihing li'xrs ör lrue batlGkcl

Alll öm Hohlw 2/q3

Moromharredvetergivilsen ka.
tig fom, för atl förcnkla illverk-
ninSen. Jt8 ryck€r om den, ch den
har fån et mycket sFcielh urwen

Nästar geMgående är alnmini
rm eller aluminiumlegeringar an
viindå vid tillverkn'ngen, boflsir från
detaljer sm av håuf$thels eller
shagesrd måsIe lillverkas i atnal

Kol ven. eremoel! b. tillve*a( a!
''Aturiamch fod;rav\dl.ionbrut

ligr :ir lörden här slodeken på moto
Er. I kompendier bcskrivs iördelar
naisdler urvidsas Nntn sjutjämer
narremperåruren srieer,vilker bidrår
till bidc smörj-dh tyleSenstlpcr
na) ch darpåFLåsGkså möjlighe-
ten atr by-qga si8 en ABc-molor
Den besk.ivs d(rk inte i dda'j. efl€C
som fö.tromningen tomPlicerar
ontjdiSr. Dcn $m vill 8öru ytrerl iEr-
e överliuB har har ell ulonnrdcnl
ligt rillnilh.

Vevsmlcn ärlillvd*d i.lunrani
un oh har två sminjhål i srorindcn.
!nga speciella lagcsålen ärao!åndd.
efreMm der inr. ,. nijdvändiSL Dct
å. ime helle. vanlisr på nroro.cr av

Övesrliimningskanalenx iir f.iis
l! i cylindem mh porramå i todrel ir
vrl urtirfrdde ch ritude. Avgär-
Ixinen är båkåritrad

Pomidema år inre crlrcn'a. Möjli
8cn l,n mrn lrå8a vs om i,'rc bBnv
Icckonom'nstulle bli ballFnrd lne
konarciiplEftid lorhnstponen. ulan
arl ctitl'ren bln lidande- Mcd dcn
vnlda kombinalioncn tit d(\ mo'
|dm fun:cn bra lö.dcn vanli8c sIDn

Mobms ropp år rillverkad i wå
delar. prccis som Rossi g?imå 8ör
Fördelama iir fl€m. I der her fallet
l,ån man tillve*! lopp€n med kyl
t!iirsrrctarivl enkelt och der årck
så enkek atl gön sigolikakylfläns
arangemar-s. men b€hllla loöriin
ningsrunmer. Der tu Gkså enkelr åtr
tillverkaolikaryperav förbritnnin8s
run lör arr experimen!€m. Tåhin8
c. mor iodel sker med koppaQåck'
ningrr. Tesre\emplarcrs vai 0.1 mn

Förba.inn ingsurrymmet ärrent ko-
niskr lbmlr och sqlishbandel årca

FörgavEn årfast,det vill s:iSadet
finns inSen rrortel litr varve8lering.
Konsrrukrionen armycker enkel och
fu.krionell. Teslercoplael var rc-
larivr okannigr på brinslenå!ens in-
sriilhine och dcssurom saknade\
llsmuue. rill brlnslenålen.

ve!axeln;jrkoovenlioelh ullörd.
.Ed heh cirlular "bal!ni . Ynerdia
rtem tu l2 millamdcroch vevnP

pen har dirmelcrn 5 millimeter.
[,ledbdoCarcn av aluminium hårcn
spännhylsa J! mas\ing. Cång.n fin

Cenomgi.ndc lir .jrg idponerad
rv hur vrl mohr är rillvertad. All
rin8 pasa. mycter br.. ula' glapp.

UPP!'öRANDI'
resexcmpl.u Bicl luSnr @h sta
digr. Morom sknade intcdirckr vid
fö.sök med handslan, fitmodliSen
förau biin\lenllcn bchövdc sktuvås
ul liingre rr nomnh, vilkcl toa mi8
någD lörsitl älr uppriick.. Med el
san!ärdctdmk inF.p.oblem. Med

den b€skrivna ljuddåmparen går
mdom tyst och fint, umn nårkbår
ansrdneninS. Testex€mPlarct var
kö.r nar jag fick hand om der men
uppenbarligen inte helt inkön. DäF
för kunde jåg inte kön et kompletr
lest, m€n afi konlrcllmär! våNtalel
md prcpeller l€n man alltid göra.
8300 varu perminotmeden 8'x 6 '
prcpell€r@hcå9l0Omede. 7 i6-
dilo år irya cftema vätden. nen
som ja3 sagr ovan ft molom inre
inkörd iinnu ch desulom kan nan
expe.imcnterå med hö8e konPes
sion. d\s prc!å med runnaE P{l
nine mor roppen. ell.r sän\a roPn€n

KOMMENTARER
Den tenådeprclolyptn vi\arån lon
cep&t :ir rär. Med de dvisninga
sm finns i kompendier bai. b}8€cr
inle o$ala nlgrd pniblcm för dcn
somhdrkänNdomon hurm.n hdtr

terar veftry8snlskancr.
Dcn som vill 8öra öldl'ua lan

rca sag med .n ra bon oni'digt Dle
rial,,ör au spad vik! elle.rilllert!
åndB veBionef a! mororn-

Den enda note.ine jag skulre lilin
göra od utförandcl ar a( del liinm
kullaSrer tit vara lala!. altentäliu
ad eIt så kallat pumpspår sliPa\ .

vevaxeln. När lronrlae,ct. s'n Pl
rcslcxemplaror, är olämr sPrider N
rom dtmycker bränslcomkrin-qsi8.
vilker smekr ned odijdigr.

SAMMANI'AI'ININC
En nodem $nämoror son 8er
bygsaren myckcr nöic och tr
anvandbar i många modeller.

Sorstat,t. $

:3-
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THEHAilDlE
SE(IION AT A-A VIEW€DFROM RIAR.

Fi,. 1 Diagom of the be ..aa* systeh.

Svetlana Miles

describes the shut-off
system designed for
her by her father which
she uses in control line

aerobatic models

f h,v, b..1' flyrnx I:llr 'n,drl\ r,r 14 v(iA
.l' ln thrrrimro le 

'nL 
fiN m',.lcll,4l'", \h'

ofi sysle,, I ncw i tu a ycar ud .lis.ovcrcd
lhal to h!v. a shul.offsystrJn would havr bcen
' .:at co{veriocc. IJeiu incx!.ri.ncod I had
. ,lrnd lots oI tin. ftrsrirtr proprllss and
i{linr uD my enAint prorrly -Ilrl all lcd lo
.onsi{lsrbl(. ltuslra&,r. Sunlyyou k rwwlar
i is likt vhcn enkLhnrs is wrorg ånd you
håv. lo fly u til all thc tucl is rs.d I Ms
ddcrmin(:d lobuild myn.xt nrdel witha shut
oli syslrm. My larhtr invcstigald scvsal
diltercnt types, noti4 lhar eve.yo.e r*d dirccr
trnsion on fuat? sp.in,<s tor abolt a l6ks
rDrntina l.nsnrn - .t\ l|nl,r in considr.rabl{.
rxltu wd{hl Il ths.f{r. {j..n[(l lo d.si{n
his own shul.olt sysldr.

An improved system
My falheis systen was ligli, conveiient.

adjustabl. and rcliabk and wr IJuih il into n'v
sccoM åcroplanr. I nllly apprLriar( d I rnå
used ir su.cessfuUy in corksls tf yor
remember deryone was aliowed ro use shur
ofl systems lhc.. Much tiDc hås Fssed ånd
low we a.c nor allowd to uv- a shul.otf \yst.trr
nr.onlesrs bur I do not rhink l ll cvcr sl{D usn!J{

mine. Also I believe ils safer as m accid€'t
ca occur dd you oight tul to land ad save
your model- Be€u* of th6e ftaens I susqesr
you should study my systen and conside.
fining one lo yon. !)B model.

The shut-olI system
Tbe mosl difficull parl is lhc bcllcrank

nrechanism ll s shovn in 6e. L The bcllcrank
6 is of innnr sh.rl aluninium allov Ir i\

lHRtAoEo t0ltilfcToR.

WASHTR

Fig- 2. Plunset and coot.ol sptins aachot
on ahe .ngine bulkhea<t.

NAr uR
A€Ao MoOEUEQ:

tr-

moumed on a 3nm bellcrank pivor pin 10
(centre point A on fig.D. Itens 4 dd ? c
bEss bushes rivctled together. Either side of
the blshes on thr pivor Dio 4e spåce6, one of
*hich is ide tifd as component 5. Momtin8
Dlatcs i ed 3ar madc of3mm plywood. nLy
ärr slued lo lhe c$bdribs oflhr wirA,2.nd
11. which are balsä wirh Dlwood doublrN.
Construction e Itu is äll fairly stand&d pndie
cxccpl that thc hoh in thc rot) plan l. $rc{sh
which tlrc pivol pin Das*s, is clonsllod to lbw

LEAD0IiTS



2mm 6I m.vemPnr inn.ård
This hole is elongated to pemit the pivot

pin to nrove 2mm inboard at lhe top only. Pan
$ is nrade tron 2.5nm sheet aluniniun alloy
ånd has a jo,{alc n' lo,aivc clearance. Il is fitred
onto tbe bell@rk rivot pin and atrached 10 tbe
top plate by its own pivot poidt B- On my
system tvo Sbves ft tumed in the pivor pin
to hou* .elainin8 .irclips 9.

C is thc attachmcni poitrl for lhe operati.r
rod ll vhich conaects to a spri.s loaded
plurger on the engine tulkhead shoM 6 the

ln [g 2 il cd be *en that the cortrol sprina
rension can be adjusted by å sirnple thieaded
rod and nut. The operanflg rod lene$ can
similårly be adjusted by $re*inE the threaded
connector in ard out of the plunger body. The
lensth ot the operåtina rod is quite critical and
it is .ec6sary to prdenl it rotlting ed losing
the adjlshenr. In my model I have left the
wire which p6*s through th€ hole in th€
connector lo.s eDough to bed on the tuselage
side and e preveot novenent.

The mshais I !* to pin h the tual tubirs
is shom h Rg 3 aod cd be seen in the
photosraph. The maii body 5 

's 
nade lrom

lwo pieces of she€t aluminium allo!. held
together by rivel 3 and mourted lnder fte
ensine bola. The [:odt engine bolt 6 ale r€låins
.olla.8 and ihc coilofthe pinch spn.s 7. Thc
lowe. end oI the pinch sprins is fixed aid thc
ircc end is bent as shown at 4 lo p,ss br thr
fucl lubins 1 and bc htkloflby thc plu.*.r 2.
Wlc lhc plun,:q is withd.awn tht ,i'rch
sDriljr .an nrove !o crimp thr tucl lubins and
shur ofl rhe tuel. Re*rring is a simDle matter
oI .epositioning lhe spnng behind Öe plung.r.

Sone of the delåils of my sysled .3n be
nodilied lo suil your model and workshop
ia.ili(ies blt there ar€ sone feallres *nicb
should nol h{ allcred. !n ny installation I lavc
uscd a .onlrol sDrir{ of 2.t:lk'{s and ](!cr
ltnralirs .rlcular({ lr, !c.d d {rlrratins \nal.h"
of l|k$. 'llri\ works vrry vcll indrcd a d is
Ihr n,sllt ol I{, yrs dcvclopnenl. I saooJlly
advisc you lo rcl.h ållthe crirtaldintnsions
and ndos lo avoid disppoirhent The* are:-

1. The tension in I is approximatel,v 3kss
2 A D is three timcs tl^ and a force .f gkss

is n..dcd to ovcrconR'the lrnsion ifil is apdn d
lo rhe tot oI lhe pivol pirr

3. nre lorce irom the li n€s is applied lh rough
tbe hellcrmk which is nounled at the mid poirl
of rhe pivot Din and åt a mechanicål
disadvanuge of l12 rcsullins linally in 2 snatch
of l8kgs beins.equi.cd ro IrigAer lhe aclion

4 ,l\s rherc are lwo li.ts lhis r€solves into
gkss p.r linr ard is Dracli.al nr F2B ntdels.

The b6i'es.-en l ot Sv.tl.nab srstn ftn.d lo he. 5f60. rh. b.tor.t which @n b.
seen arc - the spdnE-lo..Ld plunear oo the bulkh.a.l tod thc pin.h tping @udd
tuond the @lla. @ th. foNad .nqine bott, b.iag rcttaioed by th. plunEc. .n.!
enended ao ptoid. , Gsetting levet outside th. fuselts..

losr.conp.nent in fia 2. D is the attachnenl
point for the control spring I which prcvid€s å
rension ol belween 2.5 åtrd 3.0ks atrd is
adjDsoble at it\ 6chor point or the ensine
bllkhead. It is adiusted $ that a Dull of l8ks
on the lines vill opeGte the mechanism and

I

I
EN6INT

TOP VIEW

Fig. 3. Detaitt oa the shutofl mechanism
mounted oo the motot.

TO
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PLANS. P S. PLAN

srN: 62'; LENCJH: 45h'; ÄAEÄ:7a5

KlaJ{ coirPotlExTsr 2 sHEEls

'91 CONCOURS WINNER!

sP * 52_: LENGllr 40': IAE 545 S(L'
w€GHl: .O45 OZ: FOWE t l5lo.aO
aatsÄ,fo M' coNsrnucnoll: 2 slr€Ers

7OO: ."*, 5e'i La.orH: .4*': rxia 
'oo 

so.
wErGHl: 5454 OZ: rowet ..5 TO .60
iArsr,foÄM' corvslE cior{: 2 sll€Ers

wlndy llrtlloFski's

'92 CONCOURS WINNER!

SPECIFICATIONS

TÄt lR€r. 0523 SO'laJ6{

PLA S. PLANS PLAN

sPAt{: 56_i lllrGTH: 43": ARE : 630 SO--j
weGBT: 52 TO 5. OZ; POw€n: .4o1O.46

"SELNg^Ll FUSEIAG€ wlIH f{lÄ!4 aLYlNG SUaFÄCES; 2 SHEETS

9EIO.-a FUSEL^GE wrTH EIJIIjLIJP FLYING SUFF cES; 2 SHEETS

arr 3 sHEErs sHowNG Eonl vEEsroNs

@s

1 "aA<otuAt ir/ " kn^, i r>yysale : { /so-
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DEl kon en specialutgåva av Strmt Nevs förett tag sedån. I den 1ät nan annonsörerna
lägga ut texten lite utförligare on sina podukter. flär konmer några sidor ur den.
Kan vara ku1 att kollå. Kunde inte svenska firnor göra sannnaluirda I LINA?
Hör av er.
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LINFLYGETS DAG 1993

I MAJ kl 10.00-ca. 15.00

Sveriges Mode flyglörbund (SMFF) arrangerat tillsammans med SLM, Lin-
flygets dag 1993. Detta sker i samband med lintlygarnas ärliga vär1rätl som

(intart lÅn G:a Enköpingsvägen vid IKEA)
och inte som tidigare på Brcmma FlygfAL Aven i är vänder vi oss till alla
Linflygintresserade i hela landet.
Du som var med pä Bromma -85, -86, -87, -88, -89 , -90 ,91 eller 1992 kan
sluta läsa här, för Du har väl rcdan bestämt Dig lör alt komma i åt ocksä!!
För Dig som inte vait pä nägon "Brommadag" , kan jag beräna an detta
sannolikt är den störcta lintlygträften i Sverige pä hela äret. Målsättningen
med denna träff är att DU sk tlyga med Ditt plan, eller om Du inte har eft
eget plan, att Du skall fä prova pä att flyga. Men det är ocksä meningen att
Du skall fä se andra sotterc linflygplan och att lä träfla människot som, pre'
cis som Du, är intresserade av lintlyg. På LINFLYGETS DAG -93 ska vi
syssla med det mesta som går att styra med linor, bl.a. Profilskla, Speed,
Stunt, Lindansmodeller, Team-rccing, Combat och Good-Year.
Som tidigare bjudu vi pä bäde varmkorv och dticka till dem som kommer
med sina plan eller kommer och ptovtlyget. Förhoppningsvis räcker koNen
till oss andra ocksä.
För Dig som känner Dig lite osäker på det här med linflyg, är detta ett gyllne
tillfälle att tä hjälp av kunniga lin.flygare och klubbledare-
KOM ACH FLYG, KOM OCH AT KORV ELLER KOM OCH TITTA!
Vi har plats I fu alla.
Har Du någta trägor, ring Thotbjörn Odsjö (SLM Lingrenchef) o4n11 70 54
eller Ge Assermark (SMFF:S PREK-che\ tel:0151/10114.

VÄLK)MNA TILL LINFLYGETS DAG PÅ BARKARBY
LTNFLYGFÄLT!
Färdbeskrivning och katta på baksidan.



lnfarl Ti BARKARBY LINFLYGFÄLT sker frän Enköpingsvägen .Vid trafik_
ljusen vid nya KEA åker Du in vägen som heter FlygintarteA. t rän trati*_
ljusen är det c:a 1700 meter på en krokig väg till ti;lwfättet. W kommet att
sätla upp hänvisningspilar.
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