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STUNTPIPÄN - NÅGOT FöR SöNDACSSTUIiT ???

På semestern får jaq ej ha med några flygplan' Förra
sonnareo roade jaq rniq iståIlet ned att översätta Dean Pappas
iå"ä"--".tiL.r oÅ "t,-[pip.tt. Då hade jas insa Planer på att
"iäå".i" sk"ffa .tågott pipa utan anledningen att jag gjorde det

""i---..tt "tt 
jaq -vilie försöka beqripa hur den egentligen

i""s.i"å.. sttei åin översättning insåq jes att pipan noq är den

"i-di"iå itttto".tionen inon stunt efter det att man började förse
piår,"".ua flaps. Rent aerodynamiskt år det ej mvcket som skiljer
Äir, ,r,rrr". (riiat i slutet på 80 talet) från stefan Lagerkvists'liåilr"i--'iiiiåå på 50 talel) vilket hen visar senom att alltid
vinna över mig med god marginal .

Når jas började få ett visst hum om vad pipan egentligen
oiorde för nvtta var naturligtvis ej steget långt ti11 att
iri"å"i" nå-"tl'sjatv st<afta en- viss€rligen var alla amerikanska
iai"iå"iäpa.." ielt eniqa om att detta med pipa var bara något
.år-;irt"-i.p teo" hade någon nvtta av. Jag tycker-precis tvärtom'
i". -få"iiie"tiyq"re i -toppskiktet kan nan knappast offra
.råia.t"tt tid på att grunr,"- Sver trilskande drivpaket och kanske

"åiå- i"""g." .it off.å en såsong på att bli-bekant'med ett helt
ttvii "v"t.å. som glad anatör spelar det ej nåqon större roll' Jag
iiåii.l'-åiäirä itl lri ttaqot sluntess utan flvqer för att jae år
iå".i""t.a av stunt och inte kan }åta bti' Istållet för att nöta
a""åua". med Nobler och Fox35 verkar det roljgare att testa nya'f"ii"i"f.. pi"f.t. staffan Ekström son år en klok person verkade

""ii.å-i rtåti sett nöjd ned motorn (så lånqe den ej rusade ivåg)'

Jaq tilltalades också av de fysikaliska resonemangen bakom
pipan.--o"i iigqer helt i linje med allt annat sorn har med stunt
å[i---ga... ]roååttttvqet år genomsvrat av elektronik och ÄRF'
i.åi.iiyölt iv.r." itå. och oci ner Lli som nåsot slass dataspel
äå;-;;;';i;. rnåd sin jovstick och år helt beroende av fårdiqköpt
el ekt ronik -

Plpa för stunt har en annan dimension' Det år en mekanisk
anordnias som utnyttjar energi som annnars skulle-qå till spillo'
o."--såi-r"t. helier att stålla in enbart med hjä1p av instrument
;a;" ;;; måste kånna, lvssna och prövä sigr frarn Dessutom är nan
liäi:tä-"'ir.iiqt "åk"' 

på-o. allt slämner. Det vill såqa att den
r,ui---prå.i" - den råita blandningen av avancerad rnekanik'
iinq".ioppkansta, osåkerhet och charm som stunten i övriqt'

En kort repetition - vad är det nu som år bra med pipan? Jo

- den pressar upp motorns varvtal t111 ett ornråde dår man får
större effekt. Dåt varvtalsornråde som schneurlenotorererna år
;;;;å; iå; itt arbeta inom (lo ooo - 12 ooo rpm).'. Dessutom har
iip."- tåi*as." att bromsa aila håstkrafterna exakt når de skalI
;;;;;"=-- i åykning och medvind. Hur sår nu detta.trolteri till ?

o.iiij.."" finn. i o""n Pappas artikel som j3e--översatte förut
rneo irincipen år dennä: sått diq i ett halvfullt badkar' Gunga

ii.. '".t tillbak lite granna. Efter ett slag skvimpar vattnet
åver i äna".na trots att du ej rör diq sårskilt nycket' Du hår
iåil l"å*'"tt.tut att svåosa i. iesonans med diq sjålv' PiPan får
;;;;.";;; åii ".'atg" i iesonans med motorns arbetsfaser så att
ä.i-;gå;-i"; itarstaiter motoreffekten) når notorn börjar qå för
iå"g.å*i -och' och r'9år ur'r när motorn börjar 9å för fort'
slmsalabirn-

När jas rlu lyckats lura mig själv titl att skaffa en motor
."a pip. -fård" jåq ju i rirnliqhetåns nann åven- ha ett flvqPlan
;; ;;;- tonsttrråråt-tat pipa. De flesta Plan har en relativt
i:ä"t'pr.tii som år sjord Laåe tar att se lvftkraft och dessutorn
i6i .it bronsa p1ånet. En piPmotor behöver ej bromsas' den

ul"."åi-ris "jåt".^ rat att qe- d-et nva drivpaketet. chansen borde
lln""iitrå-f,"-.n beprövad kåira gjorå för åndarnål et ' 1 rtaktikerr Fa4
i]å".-å.t-aI tre st^att våtja rneiian; Impact, Junar och Arcturus' -->



///r.t ftPts
- Impact var för komplieerad och dessutotn qillar jag ej den lite

kantiga funktionella stilen. Ärcturus vore då ett båttre val,
lått att bygrga och gjord för att drivpaketet skal1 vara
lättåtkomligl. Nackdelen är att den ej har nåqon riktiq
meritlista. Återstod då Junar som har de rätta svepande,
klassiska, lite rundade linjerna. Dessutorh en bra meritlista.
Nackdelen år att pipan år innbyggd vilket kan ge kylningsproblem
och dessutom gör varje justering till ett litet företaq. Tlll
si.st fick kånslan ta överhenden över förnuftet och det blev en
Junar -

Vid byqqet föl jde jag ganska troget ritningen. Enda
tilläqqet var några tunna kolfiberremsor i vingbalken och efter
kroppssidornä. Även rnellan landningställen förstärktes vingen tned
en skiva kolfiber. Planet har en vlngyta på 49,5 kvadratdm och
väger 16709 vilket ger en vingbelastninq på 35 g/kvadraddm-
Efterson jag brukar bygga ganska tuogt har jaq kontrollvågt flera
gånger nen det stånaner faktist. Det var nog bara för att jas
följde ritningen och inte trodde att jaq begrep bättre ån Bill
Werrrage.

santidigt son jaq höll på ned klådsel och målnins åkte jag
ut till fä1tet med hela drivpaketet monterat i bänk. OS 46 VF -
Mac's header - Smith, lilerwage new force carbon pi.pe. Hela
anordningen monterades fast med tvingar på en bänk. Tanken
fylldes, motorn snappsades. clöden sattes på - jag kännde en klar
och tydlig "burnp". Flip, flip, flip ., eländet startade
inte. A11t kontrollerades i mi[sta detalj. Efter en halvtinmes
fruktlösa försök hade motorn fortfarande inte qått iqånq. I mitt
ursinne började jag nu köra med startmotor men inte gick det
båttre för det. Vilken snöpliq början, en hel vinters jobb ochjas kunde inte ens få iqånq motorn.

Det fanos inqet annat att göra än att montera ned hela
rasket. Når jagr skruvade isär avgasröret från utblåsporten så91jas att hela porten var täckt av en packning. Jag hade glörnt att
skära ut hålet i packningsskivan !!!!!!!! uotorn hade ej haft
något utblås !!!! ttålet skars ut. Sedan startade motorn på första
försöket och luften fylldes med ett härliqt ljud.

Jag har aldriq riktiqt fått klar för mig om ABC motorer
skal I köras in el I er ej så jas fö1 jde vad som stod
i bruksanvisningen med lite råqe. således körde iag fyrtakt i c:a
10 min och sedan 2/4 takt i 10 och till sist Iångsam 2 takt med
en del rusningar i l0 minuter. Hoppas att det råcker. I varie
fall kunde motorn hå1la varvet utan nåqra bekymner.

Monteringen av drivpaketet i flyqplanet kräver lite pyssel .

Först måste tanken på plats med alla slangar. Jag använder en 6
ounce sullivan plasttank med klunk där uniflowröret har 1ötts
fast på klunken. sedan för man in pipan (med siliconslang och
avgasrör) i sin lånqa kanal I kropoens underdel . Sedan kommer
motorn son sätts fast och till sist skruvas avgasröret fast vid
motorn. De sista skruvarna sitter trånqt till och fordrar stort
tålamot att såtta fast,

I mitten av maj var jag åntligen klar med flygplanet och det
var dags för premiärturen. Det var ganska odramatiskt. Motorn
sattes på jämn 4 - takt de första 5 flygningarna gjordes bara iplanflykt. Så småningom ökades varvtalet och hanövrarnas
svårighetsgrad och efter c:a l5 flyqningar (utspritt över flera
dagar) genomfördes hela progranunet.

lill dags dato
och med det min
föl jande ski I lnader:

har jag gjort c:
Royal 45 i fårskt

'-2 eer<
a 100 flyqningar med planet
minne kan jag konstatera



(2?gt5 Varvtiderna
Programnet på så
strävar jag dock
lagom I inspänninq.

llotorn "tånker" verkligen, den ökar och minskar i stiqning
resp dykning och har ingen större tendens att varva upp i
motvinden. Det år dock ingen tydliq överqåog mellan 4 och 2 takt
utan den sår på in earierande snabb 4 takt hela tiden. Påslaget
konnner också ganska pålitligt och år som störst i överliggande
8:an. Fortfarande är liggande 4 kantåttan lite slak 1ånqst upp
men detta är nog ej motorns fel utan snarare att jaq aldriq lärt
mig flyga ordentligt utan gör för snabba nerv6sa ryck i hörneo
istållet för att lungt och prydliqt flyqa igenom deh. Åven
bronsförmågan är påtagliq. Det år nästan så att jag får linslak i
första dykhörnet av fyrkantsbunten.

Antlj.sen slipper jaq all.t oljeklet. Det står en jånn stråle
av avgaser ut under stabilisatorn hela tiden. Detta år dock en
liten nackdel då domarna troligen har en tendens att se om röken
bildar en 4 kant, ej hur flygplanet eqentligen flyger.

Har jag ej haft några problem ? Jo - en del .
Det jag avskyr mest av allt inom stunten år når jag börjar

med att flyga lungt och vårdigt genom första hälfteo av
programnet och motorn sedan får en knåpp och tjuter sig genom
resten av tanken och jag slutar med en flygtid på 9 ninuter.
Tyvårr har åven detta drabbat mig med pipan (Jfr Staffan Ekströms
artikel i förra numret). Först trodde jag att det kanske berodde
på för varmt väder eller piplångden. Efter några dyra samtal med
Randy smith så ökades längden något till 18 tum från 17 3/4. Det
blev ingen större skillnåd utan ibland tjöt det bara till och jag
stod där med den förbannade getinqen ekande omkrlng mig.

Jag tror att det kanske beror på pluggen (Clo Devil 300).
Sedan denna byttes ut mot en Rossi RC hot som råkade lj_qqa i
meklådan försvann problemet. Fortfarande år jaq dock ej riktiqt
säker. På något sått tycks dock pipan begränsa notorn för trots
att den tjuter ivåg så koftner jag aldrig under varvtider Då 5.0
sek vilket gör att prograrnmet alltid går att genomföra även om
det kånns som om arnelr skulle dragas ur led och jaq sjålv skulle
I yftas rned planet.

Tiden har också blivit ett problem. I och med att det qår så
långsemt i "normala" fell år jaq e:i klar med progranunet förrän
efter 6.10 och har då mycket lite tnarqinal eftersom motorn måste
sluta omkring 6.40 för att planet skall stanna inorn 7 min. 30 sek
är 5 varv och detta år inte mycket marginal eftersom man aldrig
vet hur soppan skvalpar ornkrinq i tanken i 4 klövern.

Vidare tycker jag att jaq blir lite fegare i flygningen (=
lågger manövrarna högre) når jag har ett tidsödande bygse och en
dyr motor i åndan på linorna. Det är lättare att chansa med singanla profi I kårra.

Saftnanfattningsvis tycker jaq alltså att motor med pipe år
idealisk för nåqot till åren komna stuntflygare. Äntligen har man
chansen att hinna göra maDövrarna och dessutom behöver man ej
oroa sig för minsta vindpust. (Att jaq sen ändå ej flyqer
särskilt bra är ej motorns fel). An så långe krånglar den ej mer
än stuntmotorer i största almånnhet. Största nackdelarna är noqlpriset och det något rner komplicerade byggförfarand.et , __-_> fvETs

blir betydliqt läogre- Det går att köra hela
1ånga tider som 6-O sek i varvtid- Vanliqtvis
på att liqga ornkring 5-4-5.6 sek vilket ger

Ytterligare en nackdel år att al
dyrt och svårt att få tag på. Det år
den enda son också håller på med pipa
Det blir lite qrand en blind som leder

lt som rör pipmotorer år
också svårt att få råd då
så år det staffan Ekström.
en bl ind -



fllnf
f'ao$ När jag nu genomfört hela arbetet med en ny kärra så ångrar

jag miq ej, åven om jag under resans gång ofta förbannade mitt
3vårmod att ge $ig på något så garanterat krånqliqt som en kärra
med pipmotor ritat av Bill werwaqe.

Här är nåqra fak ta:

FIygpIan:---Jijnar (ritad av Bill werwage)
vingyta 49,5 kvadraddrn. vikt 1570q
sprygelvinge och balsakroPP
Klådsel med silkspan må1at med Siq

Tank:

vinqbel astninq 3 59lkvddm

Oöpe

Drivpaket
os 46 vF ABc - bakutblås
Pipa: Smlth We!.wage future force pipe fastsatt

Brown Pi Pe mount
piplånqt från qlödstift till första baffeln l8

header: (avgasrör) l,tac 3522
Siliconcoupler: (förbindelsrör) tåst med buntbaod
clödstlft: provar olika just ttu sitter där et Rossi

med Dave

inctles

RC hot

k I uDken .Sul 1i-van
Piptryck

Prope!lqEj
Boll' carbon fibre 11 3/4

Bräns I e :-I6tanol - castrol
Bräns1eåtgång för

--T'rvtider 5,4 - 5

Vartal c:a l0
Från handsiqnal ti

5 olrnce RST med uniflowrör 1ött Då

" 4,O

M - Nitro 70 - 25 - 5

6, 40 = c: a 150m1

,5 sek
500
I1 utgånq ur fyrklövern 6.10 mln

Johan I sacson
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hlalker Cup:
(open Stunt, 4l delt. )l. Prul Häl kc r
2. l'ed Fanchcr
3. Ilil I lalervagc
4. Ilob Hunt
5. Kaz Minato
6. Dcrek Barry (Junior)
7. Robbie llunt (Senior)
Senior och Juniorvin arnå flyger
o.kså i Walkarfinå1en-

US-Nationals Stunt I9911.

.hrni or stunt

t. Derek Barr),
2. Dondi Garrison
3. J. Brzozowski
5 de1t.
Senior stunt

1. Frank Mcltillan
2. Todd Lec
l. Ton l)ixon
4. Don Mcclave
t. llikc Pratr
20 delt.

Paul Walker har nu
sjätle gå0gen !

Tuckcr Specja L /Ct4 OS 35S
Dolphin/lox 35
T-Bird/l'ox 40 

^BCPov Lrov/Fox 35
Chicf/Fox 35

vunniL Nats för

Classic Stunt

All.r ,.\perl.rnd r ldalLF.Ilyollpn ånvan-
dc lig sr igr inplhop, \är\ rit mod sror
frangång. 1.--" r i-rf

otd Time Strin r

1. John l.Iright llarnstor:mer/Mccoy 402. Don Ucclave A]L Äinericån Sr/Fox 353. Ted Fancher Stuntwagon/Fox 594, Michael Starr.etr ii1 Diabto/OS
5. John Davis Barnstormer/Iox 35
25 delt.

l5s
1. Robbie Hlmt
2. Carlos Serra
3. P. Schuett
6 delt.
Advanced

1. Carlos Serr.a
2. Jirn Borell i
3. Dale Barry
4. Carl Raichle
5. Jin Danerrell

PAtIPA-Nyt t

-GD FÄ, r<'råR, .. r - r,rV src vf
"z'a-.{' 

--R ivizrr ?uLsoi :,
AP^r -3 +6 ,rt=<---&

.h1n i orvt nnaren Derek
Tom D:ixon Chårisna-
också här i SE med
taget !

Barry fIög en
en sådan har viCarlos Serra (senior) besegrade

alla"gamfingarna" i Advanced kfassen!
35 deltagare.

Johan I. vid hand

St1mt News ajkar i omfång. Senasle
nunrel innehdll 64 sidorl
Medskickad var också Pampas nya fyr-
fär8sbroschyr som är. avsedd att spridas
via fackhandel, i byggsaLslådor, på
tävlingar osr. Flott son tusan. Ett
snakprov ses härinli ll.
Något för SLIS?(AII ta upp iSen nenar
jag, vi hade iu cn sådan förr fasl i
svarLvilt.) Tio nunmcr ned 40 60 sidor
per ndrnner är utlovat under 1994 (Av
Stunt Ncws alltså inte av i,ina!)
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TIPS FÖR FORMGIVNING A,V STUNI'MODELLER

Totål vingyta: 3?,5 dm2
därav flaps: 6,3 dmz (t?,
Stabbl4a, totalt: 5.3 dm2
Vrngprofi.l t 8% tjock
Stabbprofil c:a 9%

En av de skickLigaste amerikanskå
sl untnygerna är Jerry Worlb.Kon_
kurrensen är mycket hård i USA
och åven modellernås utseende ha.r
betydelse, därför är der ganska
vanligt med så eleganre Jkapelser
sonr "Electra X 35"-

VärIdsbåst i stunt är som bekant tyssen
Sirotkin. Ritningen visar hans modell'rRyrod-
hunden". Fotot visar en ännu nyare modell som
han av någon anledning inte vågade flyga på VM.

Louis van den Ilout heter Hollands
främ ste stunlflyeare, Hans mode(l
"Olympus" ha r-f:Ilande data:

Vingyta: 45 dmz
därav flaps ?, 2 d,{n 2
Stabbytc: 8,6 dmz
Vikt: 1525 gr.6
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FffiOM SM 1993 I F2B
(och litegrann om semistunt och lindansen dessutom)

Dags igen, lite tidigare på året än vanligt och på ett nytt och oprövat ställe. Nltt ur lin-
flygsynpunkt vill säga, lor flygnostalgiker airju Falkoping och Ålleberg välkända namn.

Alla linflygklassema och ett par radioklasser avgjordes på Falkopings flygplats. Kring-
arrangemangen med bilparkering, cafeteria och toaletter fungerade utmärkt bortsett
från att någon av misstag drog ur kontakten till glassdisken på torsdag kv?ill. Fredagens

stora glassrea kom dock av sig genom ingripande av vädrets makter.

Stuntklasserna flögs alla i samma cirkel över kortklippt gräs. Jämnt och fint underlag

men hela cirkeln lutade så pass mycka att det blev svårt att hitta rätt planflyktshÖjd

Alla stuntflygare skulle definiti\t ha uppskaltat ett större avstånd till radioflygamas
pylonbana. Det var visserligen intressant att studera dessa snabba flygplan i luften men

det kåndes lite osäke.t att ha dem så niira inpå. Några överflygningar över
siufiområdet resulterade i diskussion rnellan resp- tävlingsledare och sedan blev det

inga fler incidenter.

Enligt samstaimmiga rapporter hade vådret under inledningen av SM-veckan vadt uselt

men när huwddelen av stuntfolket aitinde på onsdag kviill rådde idealiska

provflygningsörhållanden. Nåir örsta omgången startade tidigt på torsdag morgon var

det fortårande bra med några 6 sekundmeters vind och vädande molnighet. Fram på

dagen friskade sedan vinden i så att blåste bortåt 9 sekundmeter i byama. Fortfarande

flygbart riven om en och annan hade problem med linsp?inningen i vissa manöwer
Fredag morgon hade vinden mojnat något (men bara lite!) men å an&a sidan regnade

det. Som någon sa:" Det hår må$e vara roligt!"

Sammar agt 20 man startade i de lrc stuntklassema. 8 man i F2B var kanske en liten
besvikelse men desto.oligare var det att se uppslutningen i lindansfinalen och RM-
kiassen semistunt. Speciellt gladdes vi åt Karlskogaklubb€ns stora satsning på dessa

klasser med deltagare i alla åldrar

I F2B såg vi LINA:S redaktör Lars Roos i SM-sammanhang lor lorsta gången på

många år. Lars gjorde ett jättejobb genom att räkna ut alla resultat samtidigt som han

skulle hinna med sina egna flygningar. Hade han sedan inte haft lor lång flygtid i alla

sina lre flygningar vet man inte hur resultatlistan kunnat se utl

Vad fanns att se i F2B-depån då? Mest bara gamla välkanda flygetyg med något

undantag, Johan Isacsons nya Junar var en snygg modell med massor av krali i den

piplorsedda OS:en vilket gav Johan mojlighet att flyga 6-sekundersvaw med långa

linor trots blåsten. lmponerande I

I lindans-/semistuntdepån kunde man se lite av varje. Bland alla Linusar trängdes ett
par små Acromasters. en snyggt byggd Modelhobmodell vars namn jag glömt och som

största modell en Banshee. Kul med lite omväxling. Båst av alla lyckades Niclas

Nilsson från Red Baron med sin enhiuliga Flite Streak-liknande modell --> ,a26.



Hur flögs det i F2B då? I liirsta omgånlien flög alla snyggt och prydligt igenom
programmet utan svårigheter Ove i ledningen som vanligt, öljd av Stefan och Erik.
När vinden okade i omgång två vat det knepigare att flyga och både Stefan och Staffan

fick kannbara poängavdrag då de tvingades avbr''ta manöwer Willy och Erik fick
nollor i protokollet efler motorstartproblem

Nar sedan tredje omgången startade vid åttatiden på fredag morgon blåste det
fortfarande ordentligt och Willy fick avbry4a redan i liggande åttoma Alla övriga tog
sig igenom hela prograrnmet men tre man (Ove, Lars och Bjöm) flög längre än tillåtna
sju mimrter. Konstig lufi på Vastgötasldtten?

När oljedimmoma sldngrats och regnet lättat kunde vi konstatera att Ove som vanligt
stod högst upp på prispallen Ett stort grattis till Steån som efter flitiE trånande tog
sin första SM-medalj. Det var roligtl

C)ve iirju fortfarande en bit lore oss andra i resultatlistan men efter honom var det tätt
och slutsummeringen av årets SM blir en vzilarrangerad, rolig och spåinlande tävling .

Stort tack till tävliogsledare, funl'tionåirer och den hå.t utnynjade domartrion vilkas
insatser möjliggjorde evenemanget! /e,;L Z,;i,.-.tt 7

MODElIFLYG
AIIIBERG 5.I 1 JUU

S}T-RESULTAT, STI,T.M, SEMIST:T]NT OCH

LINDANS.

F2R Tot.

1. Ove Andersson 2981 2B1B 2800 5805
f:-TreE6-Iaserqui-st-{lf - 1nn
l. grik Bi r,'"ar1
4. Staffan Ekströn Kometen
5. Lars Roos TMI'K 245\ 24BB 2553 5041
6. JoEån-Tsacson 'r t\ttta ffi--nt6 - 201t"- 2n2 AS}B
7. Bjö n B lom Red tdr on 2 'B I ? lqq 4L Lq __11q3

253t 2121 2625 5159

B. wi11v Blon Red Baron 0 I 192 33t39

"LINDAI\ISEI{". L 2 -J rot.
l. Jono. Lrndqursl 'ar lskog. 816 /^ '7^ l'1
7. uolrrn Ard;sson laiTsl'öga - IBO 7qb 828 !q?4ffip. ccr,,\ -'';; 1T T! ly:l-
1- l;_ ^;iii'.; ." r liloy; ,,n )''7 Bbr ls3f-
ffi-';-a;*- <e4;u1[ --44? -e-377 ii4o-
n- B i;?; c';;;- \.d n rlu 4Bl bl4 l0q5
/. Mr,{3eI LLnllslron ^drlskugi ? \1 Z't\ z\t) 4db
ffi-i<-*GEosa 1I[ -Tr;---m -'Z|l
"3.TäfilFFl6"'e eärtr:@

Rrl/ShiMrsTUNl!r23',lot'
r .-xii1åi-TilGsön Red Baron 74'J 877 9Br LBq6,
2, Rudolf Ross Karlskoga B4B 842 1.7 50

ffia".ffiffi
--. Ilcnii[-Fribör€ -- - eä 

--176- 
.Tr- Vl l6lt',-ffi--G;rskosa -668---97 L-6. J. as K-r lsson Kar lsKotr obö z:f -9!f --- K;iil;iIe, r '- 

- 
r'-o ntr qqlqQl/. \c4 49!Q9rs8 M:,n,,\ andersson t(arlsloea 147 691 \ll ll4U0. MaAnus Andersson Kar Iskoga 44 / 69 J .Jt | ! \!u='

, J|.J.T' C-ra.t, Red Baron 3lB 481 614 1095



Rikmåsterskåp Slol{ Conbat
Fålköpibs Tiuli 1993

i,*, t* "***

Sv€nskå Måsterskip€o F:ZD Conbår
Fålköpitrg &9 juti 1993

MODELLFTYG
AIIEBERG 5-I I JUII

s /'z l.l
?rr> /?83lrc

{:a omq
DATUM

NAMN 2;a omq 3:e omo 4:e omg 5:e omg 6:e omo 7:e omq 8:e omq 9:e omq l0:e omq

1 ,rtoa", G,i),,.o t/ l,/ L/ t/ t/ /,/ ott st bP
2 9-t Szaer,t 1/ t/ t/ // ,F l./ onsÅ. 60P
3 t/ t/ t/ F ktttk 30P
4

'ziul loarpt' l./ // F 2oe
w F t/ F lö p
55 lyz<t1ryryL l/ t@o
7' //,2,2-' F,.,n"" t/ l?t o
a tllatv /"a*ttat Oo
I, 7".u t/etctt'l F Oo
t$ F



I,IIIDMILL CUP F2B 28:e augusti. -

blev en j?tmn och spännande täv1ing
lmder perfekta förhållanden. I F2B var
6 piloter annä1da varav 5 koin till sLart.
Det blev ingen semislrmt den här gång-
en heller.

Tävlingen inleddes nad att täv1. led
staffan Ahlslrörn hö1l en kort och
nilitärisk briefing av det skåintsamna
slagef, ku1! På frågan om någon ville
uppvärnningsflyga för domarna blev det
alldeles dödsryst, så tävllngen kördes
igång direkt. Dock hade de flesta
hunnit ned atl provflyga rdnsl en gån8.

Först på p1åts , halv åtta, var
Staffan Bkströrn. I{an hade råkat kvadda
sin SPI-SpeciaI dagen innan och fick
i all håst pip-konverlera gsnla Spec-
tnxnen under natten! Nu 8äl1de det att
i grejorna att fungera och Staffan

tyckte faktiskt alt den gamla Spectruinen
f]ög bärtre!

När första orlgången var ti11 ända,
var det många som med förbryllad min

:traktade resultattavlan, Lars hade
fått högre poäng än ove! Förklaringar
son mutor, datorfel mn mm ven genon
Luften! På tredje plats efter ove
1åg Staffan Ekströn, Därefter Stefan
lagerquist och Erik Björnwa1l.

lÅe Bc.(
7l;,'s"-
Ftls ej

r-

Efter andra omgången ledde Lars
fortfarande före ove, därefter Staffaa
Erik och Stefan.

Efter trdje omgången hade ove lyckats
ta sig förbi Lars son slutade på andraptals. Erik lyckades ta sig upp på tredjepfatsen, därefter kon Staffan och
Stefan I n?innd ordning.

Stefan, son f1ög sig ti11 en över-
tygande andraplacering på SM, hade vitrott sku11e utgöra ett större hot än
han gjorde denna dag! Han flög sin se-
nasle Nobler med Fox 35 i nosen.

Staffan f1ög bra lrots ovana vid
apdellen. Erik inponerade med sin
välbyggda Steve Buso-konstruerade
"Kestrel". Den har en ST 46:a försedd
ned en Geotge Aldrich ABc-enhet son
verkar nycket pålitlig och effektiv
ned fin stuntgång.

ove f1ö8 sin delbara kärra snyggt
och elegant som vanligt, med en för
honom ovanligt 1ång varvtid, c:a 5,5
sek.! I den svaga vinden drog dock ST 46:an
modellen elegant genom nanövrerna.

Son brulllgt var bara de närnast sö!-
jande närvarande, men vad gjorde det,
vl hade det jättetrevligt iallafall son
det brukar vara på stlmttävlingar.

Nästa år blir det en ny ti1lstäUning.
Förs1ag framkastades om någon organise-
rad träninSsdag, tytr, seninariufl aller"tly-in" kanske, här på Tlttx:s fält.Till våren kanske, det hela låter ju
kul, kanske det kan locka ut elt del av
de son inte äl tävlingsintresserade.

Speciellt TACK till funktionärerna
och donarparet Lars-Åke och per-Olof!

/TMFK, Lars R,/

ot< 1906
I 1960

Ove Andersson Västerås FK

Trelleborgs MFKLars Roos
Erlk Blörnvall
Staflan Ekström

KungsbackaStelan Laoerkvlst



Ny 2.5:a från Moki
Jag lick ett telelonsamtål frå. Beng( Äke Fällg.en tidigl i våras om att testa en ny
2 5:a fran Moki fabnkeo Jåvisst sånd den genåst sä skall vi se vad den gär för.

Nåqra dagd senare dök det upp ett p6ket. Snabbt f.am med saxen och upp med
lådan, hum hum, liknar nåslan en Nelson sidspis. En ny motor nåsle givetvis
skuas i sär till minsla b€sIåndsdel. Med en skruvrej*l en lite pysel så råg
delåma på bordel. Nu b04å. det bli intresnl

Vevdeln liknår på p.icken den i en Super Tigre G20r'1 5, dvs 1 0 mm diamete. Något
vekl f6r en supemotor men säkeri tilkäckligl, f(' på karlongen slod det vissl
slandård motq Kolv och toder som är av AACtyp och mldet tikl Rossi 15 MK2
granskades i mista detåli eflersom det år en vrktagl del i motm. Med en lrepunkls
mikromeler kunde cylindems kona bestiåmmås till cå 25 sm, vilkel år klad godkånt
Rundheten var inorn eli pa. lusdel4, snyggt jobbal-

Skalt nan sågå nägol negatilt i d€na sammanhang o.h det skall man tu sjålvklart
g(iå, så var ytan i loppet inle .iKigt av den kalaber mån år vån vid från dvs ryska
racer motorer Moki har valt kysshon'ng i stållet f6. diamånt polering. Metoden
u.dedåttar för lillverkarefl efteBom kolv och fods kån köras lill rålt påssning-
Motom kan under inkamingen kåka elt och annåt glödstiii. En diamanl poletad
cylindershet käver ingd inkörnins effe.em den "inte slits" men passningen mäst€
då varå hell perfekt från kxjan {svån). Vad vevstafien betEtrar, såg deo lite
h€mfilad d. Men våd tusån, vi startar molom så fär vi se varl den duger lill.

F.am red en @mbd modell odr i med motom. våa l!2 ej slandard avslånd mellan
fåsrhålen M3 påssar inte heller, håten var vissl 2.5 mm. Nyä bockar och laie pyss€l
vad bormaskinen röste problemet. Väl ule på fältet sia.låde moior pa någE slåg.
l(art lältstadåd, men sen blev del lite probiem vid nygningen. Motom ville gåma
magra ur ocn gå snålt. Povåde ett ånnat glödslift Taylor Competilion m€n problemet
kvarsrod Stållde man motor rikt gick det båltrs- Man mäste hår tillågga a[ moiom
har en sto.lörgasarc ah att den kördes pä en slanglank. Med eii 4 mm venturi som
år rcgel i F2D Combåt (k€n fås på begårcn) blk nog inställninqen låtiare.

För säkeöets skull måtte jag kompressionsvolymen når jag kom hem- Om den år för
lå9 uppsrå.|ått problem ded snål gång och svårinställd motor, detsåmm€ gåller med
fOr myckel kompress'on men då ryks ett och ånnät giödslifi .

Konpen vär något för låg ca 0.22 ml, som jämförelse kan nämnas ait en 2.5 €cel
rnolor gillår016 - 0.20 ml. Motom levererades med en toppåckning på 0.2 mm. Nå.
den åviågsnädes blev kompen lagom- Som åvsluLring på denna y'leEt seiösa och
vstenskapliga motortesl kån jag *jga följande...

En nn motor av standardlyp, ej €cer, väl låmpåd föl spo.myg, Slow Combat, Semi-
Stunl och Good-Year då givetvis ned en diseltopp (ring Chistian Johånsson han
gö. diesel loppar lill vilken molor som helst se linas medlemslista). Moloms pns låg
run1600 spänn vrlkel ä.klårl godkånt

Moiorteslåre Mikr.ben

3-I:5. ETOBT'Y,SERWCL
C)X I-L<1S IJN D

Your Deater J

POSI'ORDER
INGEN EGE}.I I(ATALOC;

RING FöR INFO.
ot 55 / 35 520 / 32a47 / 36565/ | 5€46

Jaq . ,l i., l< ,.aÅ 4"- l,a-.)
(ifu,c. har e'Å t;-1ty., "rf1ö,<,
,l cA e '+t d "-n /na. J. /, Jä / "-
J t.7 7( /-,1 /V ?ä a// '-"J"t-
s Ai+ k- / b-,råJe ( .

w.B.

Red:s fajr.a arbetsplats- 3,5 n CNC

bäddfräs. I den kunde man göra mån8a
L.evliga modcllflygrelaterade henar
beten, tro nig! Arbetsstycket som ligger
uppe är cuttern tiLL en kvarn i vilken
man nafer ncr a1ll nö-j1igt för återvinn-
ing- Nunera -jobbar red i en CNc-svarv
som också kan fräsa. Spinners av eflen
design a- 3 min/slyck ses som en klar
nöjlighet ! /Från avdeln. för sidutfyll
ning/



Vi ser bl.a. Rairo Barck ned tjusig
klarröd Gieseke-Nobler, Raino var kyrko-
vaktnästare och en mycket trevliS kille
son försvann lika raskt från Dode1lf1y-
et som han kon.

NOSTALGIHORMT.....

Etler vad nan kan hitta i en 8arma1
kanera sedan ugarna knäppt färdigt filmen!

Här löljer någrå bilder från de stunt-
arkeologiska utgrävninSarna' n:imligen
nyligen frankatlade bilder från Vallen-
tunas Läv1ing den 31:e naj 1981 på ganla
lincirkeln vid Maskintellus !

Johan Rasnmssen (ljushårig med sverige
modellen) var myckeL dukl-ig och hannade

bara 40 p efrer Äke Nyström. vad jag vet
har Johan forlsatL inom hängg I idarflyge t
och har b1.a. varit med om att uveckla
en "aklersnurra" för hänggl-Ldare '

Sen vete kall-en om inte Genesis-
arodellen (SE-9402) är samma node1l son
Åke Nyström fortfarande flyger- jag tror
det faktiskt !

WILLY BLOM,

GAI,AX OPEN 93-09-12 II3
_...--.-.....
SPEED--Tä St3ernesund vFK
2. Göran Fäl1gr:en oxe1ösund
3. ove Kjellberg Solna MSK

STI,'],IT--1-. stefan l,agerquist KBA
2. Johan Isacson Valfentuna
3. Ingenar Larsson Vänersborg

SEMIST1INT
1. Jonas Karlsson Karlskoga L959p
2. Per Carlin Red Baron 1896p
3. Niklas Nilsson Red Båron 1891p
4. Ingenar Larsson Vänersborg l786p
5. Rudolf Ross (arlskoga 1498p
6. Kent Hedber€i (arlskoga 1350p
7. Carl Carfin Red Baron 1057p
B. Stellan Norströn Red Baron 925p
9. Lennart Strand Haninge B44p
10. Patrik Friberg Galax 463p
11, Henrik Friberg calax 256p

TEAM.MCING-11-Ei!-E&rsson ^ .
Jonan An11ng

2. Jan Cus,tavsson solna l(sKGunnar darne

3. Leif Karlsson cå1ax
Mats Bejhen Väsby

4. Stefan liöhoh solrro usrJan Gustavsson

5. Göran Fäflgren oxe1ösund
Per Stjernesund VFK

6. Kje11 Ar(tilius
Bengt-O1of Sanuelsson

l|Eg 4Au+X QPEr' zEsuL rtf
?t 4{,'/,t s ie,i /

285,5
279 ,0
241,9

417 4p
4433p
r776p

7 .O0,2

7 .39,1

7 .43,3

Galax



I'IYTT STUNTPT,AN FRÅN JiLTA !

,-6--O-:7r----T_!-A---A J
"SIIJNT LIGHT", ett alternativ till

"LINUS". Ritning kan beställas från
wi1ly B1om. Pris 60: inkl. Porto.

Vem är unSa danen? Frk.Blon?

Iet.(l€11X3272

C?AHX APEII
GOOD YEAR

1. Per Ehnwalf Galax
2. Ingemar Larsso4 Vänersborg
3, Bengt-olof Samuelsson Gafax
4. Stefan Lagerquist KunSsbacka

F2D COMBAT-lllEEkan--öFtnan väsby 4v lF
2. t'{ats Bejhem Väsby 4V 2F
3. Niklas Nilsson Red Baron 3V
4. Mattias Bluckert oxe1ösund
5. SLefan Sjöholrn Solna MSK

6. Bengt-Åke Fä]lgren oxelösund
7. Niklas Karlsson Karlskoga
B. Anders Nys trön Väsby
9. Torbjörn 0s1in Karlskoga

sl,ol,[ c0t'{BAT
1. Mattias Bluckerl oxe1ösund
2. Stefan Sjöholn Solna tlSK
3. Johån Andersson Galax
4. Ingemår Larsson Vänersborg
5. Niklas Karlsson Karlskoga
6. Mats Bejhen Väsby
7. Anders Nyströn Väsby
8, Daniel Kannerlöw Karlskoga
9, ?orbjörn öslin Karlskoga
10. Niklas Nilsson Red Baron
11. Stefan Kar l sson Karlskoga
12 Jonas Karlsson -:.-
12. Kent Hedberg -.-
13. Magnus Andersson -:-

9.06,1
ll-23,2
108 vafi

VIDEOHöRNE.I

Nu har jag ko11at igenom 16 Linnar
Noblerbygge från Pro Stunt Video, dvs
Windy Urtno['ski. Mycket sevärt speciellt
för de son inle är så vana byggare.
Dock kunde banden redigeras LilI hä1fren
-man får nämliSen "se limrner torka"
Sanska nån8a gån8er! Men vad gör det?
DeL finns ju snabbspolning.

Man får se många viktiga moment i
byggeL så6on borttagning av skevheter,
uppriktning av vinge kropp, sLåbbe, ti11
verkning av konttollsysten llm.

Det bästa av a1lt är att Windy gör: aflt
detta utan speciell utrustning utan enbart
med hjälp av sådana verktyg som de flesta
har heflnna. Det lt'xigaste som används är
en Dremelsåg och så färgsprutan förstås,
men den är ju inte nödvändig.

*,tfuo
Finishen på kärran upptar en scor dei

av tiden, a1lt fiån finputsning av trä-
kons, ruktroqFn Lill klarla.ken o\anpä
den rödå candylacken visas i detalj.

Noterås bör att W U endast använder
NoblorbygSsar s.n fA ld rr.hva ri anlen, tr b-r
Jådånl som nällar. Planet bvgger r'lind1
sedan av "tävlingsbalsa" vilket resul-
terar i en flygklar kärra på futtiga
965 Sram inkusive Fox 35 och superfinish!

Med Fox 35 blev planet något nostungt
och Windy övervägde att pröva en !'ox 25
istället pga planets 1åga vikt. Detra
för att slippa hänga bly i aktern.

En sekvens på cl I av bånd.n visar
tillverkning av Windys Pro Stunt handtal.
l{an gör a1lt själv och när man ser a1lt
arbete son fäggs ner ver:kar priset på
20$ per sLyck ganska rinligt.

Se dessa band- här finns nycket nat-
nyttiSt att h;irta! Hyr e11er köp den av
SLIS genon Ove A.! /Lars R,/

2F
2v 2F

TACK KJELL AXTILIUS I.ÖR
RAPPORTEN!


