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LINA- nyhetsbladet för
nedlemnar i Sveriges Lin-
f lygares Inlressefr:imjan-
de av Stunt. Btadet behand-
lar dock alla former av lin-
flyg. Syftet ned S. L.I. s.
och LINÄ är åtl bidraga till
linf lygets utveckling genon
att sprida kunskap, skapa
konlakter, förnedla nyheler
)ublicera ritningar saml
infornera on täv1in8ar och
resuftat.
LINA utkonme. rned minst 4
nu ner per år.
lldrag tilI irmehå11et
enottages tacksamt av
!edakLionen!
Ingen censur eller för-
kortning av inkonna bi-
drag utan bidragsgivarens
tillstånd.
Prentxnelation= nedlenskap i
S. L.I. S. kosta! *.-lär.7q-
Norden i övrigt W.-|fu-re:-
Insättes på PG 96 34 5L-0

0rdförande:

Johan Isacson
Domherrevägen 4
-6140 Eromlla
08- 25 37 60

ove Andersson
fugatan 2C
724 63 väsrerås
o2I- t3 l7 42

SekreLerare:

lfit1y Blod
Evalundsvägen
138 00 Ä1ta
oB- '17 33 212

Redaktionen:

Lårs Roos
Slussgatan 6
231 62 Trelleborg
o4l0- 102 83

-g
lIztr konnner deL lile linkontrolläsnlng igen! LIM är
iu nuförtiden den enda blaskan vari rDan kan läsa
om linstyrt på svenska! I den danska tidningei kan
man läsa tävlingsrapporter från svenska täv1ingar...
varför inte i ded svenska? Det är vä1 vårt eget fe1 förstås
förstås sorn inte sände. in lråt ti11 MFN.

Nu är det snart nytt år och dags all förnya nedlen-
skapet i SLIS, e11er prenunerationen på LINA,eller
hur man nu vi11 uttrycka det. Så, ärevördiga lin-
kontrollörer, g1öm inte att:

JkBetala nedlensavgiften så snart son nöjligt!

#Skicka I inkontrol lartiklar tiIl Sture Tingwål I I

<'a"z ?a4t;- e+b',/)
*Skicka Linkontrollartiklar ti11 Lårs Roos!

7Sc1o nindre på TV och bygga flera modeller!

*Ha roligt !

XSon vanligt så här års:

GOD J1II OCH GOTT NYTI ÅR!

itnskar styrelse och redax!

Redaktionsnedhjälparen Mlcke ned fars
senaste handarbete; \obelix 5, en vati-
ant på cieseke-Noblet.A€o Foxat)

Kassör. trvck

oI4SLAGET: Hrr Böhlin, Samuelsson och Gustavsson 8ör vad de förmodligen gillar
bäst av a1It, . , .

oMSI,AGET i förra iunret förestäl1de Shimichi Furukawa från Japån, I'M-finalist
iiä-195f-års tävling. Fotoi Staffan Ekstrtur.

Svriga [inflygara lntras&anjan& av Stunt



,4//4 Fza - re?/.r
NYA STUNTREGLER.(:>#

SMFF å. medlem av FAI (= Föddration a6rcnautique internationale). Vi försöker iså stor
utsträckning som mojligt att folja FAI:S regler vid våra tiivlingar. Om ej något särskilt sägs därom är
det dessa regler som gäller Reglerna står I en bok som heter "Sporting code" och de är skrivna på
engelska. Det tinns en äldre svensk öveEättning som nu är mogen fdr revision då det har tiilkommit
en hel del nyheter r 1993 års upplaga.

lnom SMFF:S lingren har vi under hosten arbetat med översättningen. Enk Björn\€ll och iag är
ansvaiga för stunten (F2B) och har delat upp aöetet mellan oss. en av de stora nyheterna är att det
f0rutom reglerna har tillkommit en speciell domarhandledning Denna handledning beskraver utftirligt
vad domana skallse efter ta hänsyn till, vilka hjälpmedelde skall ha, vilka fel som är lindriga, vilka
som år ailvar ga osv

Jag har nu kämpat mig igenom en fö6ta vets€n av regelöversäftningen och Erik arbetår med
domarhandledningen. Mitt första utkast är nu hos någm pålitliga Stuntentusiaster för rättning och
kritik men jag ha. ändå tagit mig friheien att ta med de viktigaste nyheten i LINA innan texten blivit
officrell

4 22

5kg

'1009/dm'?

10 cmj

[4odellen mäste startå frän

Specifikation av linstyrda konstflygningsnodeller

Maxi.nalflygvikt

l\,1ax mal bär!,ta
150 dm:

Maxrmal bäMebelastning

fvl:x mal slagvolyrn

Fn lluddärnpare mäste envändas utom på 4 takts motorer

Paragraf 8.3.1 I Sektion 4b är ej tillämplig pä F2B modeller (D v s att piloten behöver ej
ha bygst modeilen själv)

D.v s att man behover ej kämpa en vinter vid byggbordei lvan bara kastar upp 5,10.000 till en
tliiig rlss som snickrar ihop drömkäaran som man sedan gå. ut och spöar konkurrenterna med Den
flitige putsnrssen som siiter källaren och qnjder på sina kienoder är snart ett mrnne blott Att jeg
faktrskt tycker att det år ganska kul att bygga år kanske snart mest en belastning i

tavlrnqssamn.,anhang

4.2.6. Antalstartförsök

lVarJe tavland€ ar berättrgad trll två försok till varje officrell flygning Efter det första försöket
lh"r den tavlande €tt atl qore sitt andra fdrsök omedelbart Om han lämnar cirkeln skall
lhan gorå srtt andra forsok efter att det har gått minst 30 minlter Om det är I slutet av en
lorrgä19'ar hår droiå hogsr j0 mtnuler 'nnan hån gof s,t nyJ torso{

Den e.gelska teten år här lite rörig men det är helt klart ati regeln m€d 3 flygnrnga. emellän el
galler utan man har satt en tidsgräns rstället

4.2.11. Manövrernasutförande

Nlenövrerna maste uttöras i angiven ordning. Mellen slutet på en manöver och början på
nasta måste den tävlande flyga minst 1 '1l2 va.v. Den tåvlande bara gdra ett försök att
ltföra varje manöver under en och samma flygning Den ävlande måste fullborda
flygprogrammet inom 7 mrnuter inklusive start och landning. Dessa 7 minuter kirjar nar
deltagaren ger handsignal före motoEtart men ej senare ån 3 minutea efter det att han
kommit in i cirkeln. Motorn måste startas för hand. Tidtagningen upphör når modellen
slutet rulla vid landningen. lnget system elle. anordning får användas för att stanna eller
kontrollera motorgången.

Handstart gålter således fortlarande Troligen kommer det så småningom
Amerikanarna skall ta bod det på sina natjonella tävlingar. Glasfibelpropellrarna är
farliga för att starta för hand. Obse.vera att man ej får ha någon fiffig anordning
modellen utan fortfarande måste man bedkna bränslemängden och köra fyrklö'vern
halsqropen.

at försvinna.
för vassa och
som stannar
med hjärtat i



1.2.12.

Hår ha. man klad angivit hur domama skall förfåra då man missat on mantti/€r Ä\€n om det €j
lillämpats .*iK ekulle man enligt de tidigare reglema, ha underkånt \arje manö/er efter en
utelåmnad.

4.2.15. Förbcknlngöv€rkonstflyEnlngsmanövrer.

1 Startftirfarand€ k= t

2. Start k=2
Dubbel wino-o€r k= 8

4. Tre loooinoar k= 6

5. lnverterad flvonino (2vaN) k=2
Trc inveÅerade loooindår k= 6

7. Två fvrkantsloooinoar

I Två irwertorade fvrkantslooDinoar 12

I Två triändeiloonindår

10. Två liooande åtor

11. Två liooände fvrkäntsåttor k=18

Två stå€nde åtbr k=10

13. Timolas k=10

14 Två ölerlidoande åtior k= 10

15 Fvrklöver k= 8

't6 Landninq k= 5

Här är den stora nyheten. De upprepande manövrema döms alhså ej i sina delar uhn
tillsammans. Alla tre Ioopama får t ex en gemensåm poång och en geftensam koefiicient
P6rsonlig6n trorjag att detta år bra. Domama har troligen mer eller mindre m€dwlet gjort så tidigare
ookså.

4.2.16.8. lnverterade ryd€ntloopingar(två efordras)

lrwoneråde tyrkantoopingar Höm6 !e€ riktiga om modollen startar f.ån planflyld på 450
höjd och flyger i cn lvadr-atisk bana ( som Srjar med en vedikal dykning) och som bcstår
av M loopingar, var och en med fyra höm med c:a I ,5 m radis och raka, lika långa, sidor
med den nedersta sidan på normal flyghöjd och den ö,,ersta som planf,rcning på 450 höjd.
De två nedre hömvinklama år lika, liksom de tuå öue. Manöwm börjar och slutar med
modellen i planflykt vid den punld där den ftirsia svängon påbörjades. @ziJ '+

Poångberäkning

Under flygningen ger vade domare varje komplett manö/er en poängsumma mellan 0 till
10- lntelyall med 0,5 poäng tillåts fttr kontinentala och världsmåslerskap. De givna
poängen multjpliceras med en ko€ftcient som rierar med manö'verns svårighetsgrad-

En manöler som flygs i fel ordhing i programmet skall ei lilldelas någla poång. Följande
manövrer anses yara i Ett ordning om de fiygs i räU ordning i iörhållande till resten av
proglammet.

A



F:9'E l^ Hår har men tagt bort regeln om att modellen skall åte.gä till planflykt inom ett kvårts \rarv.
fu',at O/es eleganta knyck efter fyrkanterna b€hövs alltså €j officiellt även om det ser mliEket snyggare ut

Jag undra. hur många av oss (inklusive domarna) som vet var man6v.erna Srjar och slutat Vi vet
väl ungefar hur de skall se ut men bö4an och slutet ? Läs igenom reglerna och ni kommer aft bli
förvånade.

Detta vara alltså nyheterna inför nästa tävlingssäsong. I tillämplaga delar gäller de å/en ftir
S€mistunt. Många tycker att det här med regler är tråkigt. k är det också. Men å åndra sidan gör ett
klart och tydligt regelsystem att man vet vad som gäller och vi kan genorn{öra €ra tavlingar utan en
massa regelbftåk. Det å. också bra att som tiivlande veta rad fian har att rätta sig efter. Jag brukar
läsa igenom alla regler noga före varJe tävlingsäsong. lnte så mycket för att komma ihåg manövrelna
utan mera för aft vara klar ö'ver allt det här runt omkring Provbelastning, starttidor, o.s-v- Under ävling
skall man enbart kunna syssla med modell och flygning och inte spilla sina tånkar på osäkerhet om
reglerna. Misslyckias men med att få igång sin motor så är det enklare om man har
handlingsalternativen i ryggmårgen.

Defta med regl€r foranleder mig också till en annan reflexion. Anclra modellflygare hånar oss
ibland för aft Stunten har ju samma gamla manövrer och samma gamla Nobler som de brummar
omkring med. Detta är ju fullständiot irrelevant kritik. De har ingenting fölstått- lnte är Beethoven
sämre tör att han skrev sin musik på '1800 - talet. lnte är en grekiskt skulptur fulför att den knackades
fram u. marmoren 3OO år öre tcistus. Tvärtom, det perfekta Sluntprogrammet är en ouppnåelig
esietisk upplevelse som vi alla st€var eft€r rnen aldrig lyckas nå fram till. inte blir Stunten båttre för
attviändrar manöwema. Tlllvad då i så fall ? Skall vi gö€ programmet lättare ? eller svårare ? och a

så fall vartör ? För att bli modernare, eller trendigare ???-

Johan lsacson

RANDY SMITH:S "SV-]1" och "SV-l2"

Inte för atL jag vel vad "SV" står för, nen kärrorna har: vi ju hörL talas
om län8e- många loppflygare i USA använder den.
Konstruklionerna är ganska konventionella och ser förtroendeingivande rt
lycker jag. Aerod!'namiskt sett ar planen fikå. Byggtekniskr kån de byggas
såväl ned sprygelvinge son cellplastvinge. Anledningen ri11 atr SV 12, som
är pipversionen, har sprygelvinge kan bero på att konstrukLören vill ha den
så lätt som möjligt. Jag tycker mig 1äsa mellan r.aderna här och där att
40-46-pipkärrorna bör vara 1älta.

En finess som iag ej setL förr är att kroppssidorna ej har "p1)'wood-
dubblare". Istä1let lamineias Lunn kolfibernatta mellan 3 fiun balsakroppssida
och 3mm balsa "dubblare". Lär fungera utnärkl och innebär sAkert en viktbe-
sparing också.

Sldrodret kan göras jusLe.bart eller rör1i8r, dvs kopplat ti11 hö-idrodrer.
Kol elfer glasfiberrör bör användas sofll stötstänger. Det gä11er förstås a]la
stuntplan. Landstället är kroppsnonleral- praktiskt, -iag tycker det är ett
.j-a besvär alt nontera stäl1en i vingen!

Roderhornen bör vara så korta son nöj1igt och monteras därför i "c]ips"
,innersL på flaps och höjd.oder. Clipsen består av 3 mm pfywood,riktig p1]'wood,

e.j s.k. 31a8ers "Lite-Ply". ilornen ska givervis vara av 3 run (l/8") piano-
tråd, Såna kraftiga grejor ställer givelvis krav på att man tillverkar och
installerar a1lt "råkt" från början, Det går knappast att "bända" 3 nnn horn.
Jag har 8-jort en fixtur son gdr det nöjligt att ]öda ihop hornen helt vlnkel-
rätt, samt en bockfixtur så att jag kan bocka pianotråden så det hela blir
både vinkelrätt och plant, så hojta ti11 on du behöver assistans med sånt!

L:igg märke Li]1 oket, sonr är ett 4 tums i glasfiberförstärkr plast från
" Pro-S tunt-Produc t s " ( Windy Urtnowski) Sådant ingår i byggsatserna , Fast det
går ju utnärkt att göra ett eget av Delrin eller stålplåt t.ex,

Vingytan är förresten 43 dm på båda nodellerna.
SV 11 är avsedd för konvcntionella drivpaket på 7,5 -10 ccn beroende på vad
kärran väger. SV 12 är avsedd fi;r 6,5-7,5 cc$r "pip-paket".

Fullskalaritning finns, se ritningslistan nånstans i Lidningen.
För en 1000-1app kan nan få ett s.k, "short-kit" som innehåller allt uton
balsa, motor och sånt får rnan skaffa sjäIv så klart-

För 1200 spänn får man en kompletL
En artikel on Randy Snith:s SV 11

lLats R. /

träbyggsats ( sprygelvinge)
byggsats finn6 i Flying Models Jan,93.
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P*xg9l:!r::19!"_ts,,,
you the chance to
;:::a:a::,4;r, ,;.:::'a.it:., - r: :a&
become a winner
::K::::11ai,ra.li:1':t 1r,..::rr:,,
using his proven
tl;ålL..:::Y3ri.;::l:'::, -.-:-:1,
British Goodyear
r*!-* ,'{r .i:a:3xr:a;: :lfr, -;.::'
9-".:igl**.
Introduction

Ir nusencll tems Bntjsh Goodyed is the
most populd clåss oI CL Racing in this countrt,
often enEi€s at codtests ee twice that of my
other class. lt is also the easiest way ro go CL
Raring because of tne Low rech d stinddd
pari requnement rnJorced by thc tules its
fnal altraction b Lhrr for mdv v.dq now ri
has seen the closest resuits &d most record
b.eakjns oI åll of b\e c16ses. These atFactjo.s
have become appdent in ottrer countries too
dd so our rules sonetjoes incorpodiitg local
rdiations, paniculdly vith .egdd to elisible
motoa, have been widely adopted. I wotld
gless thåt nore people have conc into CL
RaciM viå British Goodyed the by dv otner
meo. It is a nnc event md i ft.omnend it to

Paniculdly pleasins 1o me is the fact that
tnevasrmajority of modrldprisni in u* todJv
for Bntish Coodyprruve b€.n publirhed!nder
my .me in tnis naezine. So why a new one
wlen the .nsting ones.like Lhe 0l Blue and
Öe Mr D. have orov.d o\er rhe re&s lo be
enriFly etid3cro; \t eU I supss tnaL Öe rcrd J
'over ure yem givc a clue. t2st year, when il
becme obvious that my last Ol Blue nodel
was badly in need ol replaccdent, I decided
tha! i was totållr borcd with that d€sign od

2A

E l Needham hol.ls Dave's model i" hit
tisht han.l and Rick Haughton's in his teft
Tha dodels 16o* ,i.e and didthat
headgeat come frcm 'Hats lrcm Eu$ia'?

that ny tast Ol tslue would indeed be nry last

'Ol Blue tsur shat to build instead, ior thc
APs Ol Ehe had Drovcd for me to be pdiect
in terms oi easc ol construclion and

To the .e$uc came Ton \4ille for he lent
ne his extensive stock ol coodyed 3 vieNs
published by R S.Hirsch, the acknowlodgcd
€xpert in this subj..t. Io å11 Tom lodtd de
aloost ,10 diferent 3 views, what a houd and
vhar a treasurc house I scuched lhrough this
pile looling lor a desiF like the 'Ol Blue but

not the sde dd iortnd the ohn Special, it
had a tuselasc sinild n) d1e 'Ol Blue ed a

wjns simild to the 'Mr D", it looled just the
job 50 lbudl one for tire 1992\rtonåls, acdid
club mate Rick Haushron, m'l rt åtntcted J lur
oi interesl w'e had no su.cess Llere witn tleo
for lhev we.-" too new dd stiu had tninqs in
deed oierung. At th. october 1992 cendåli*d
these litde failings had been corected dd ve
both qualiled lor the final with L\e fastest heat
tides of the contest md I, with my tem nate
En Needhm. won thc inal in the l,stcst Final
tine recordcd in 1992. Obviously the Ohm
Srecial is a lery sood desisn. Time will tell if
it as sood as the Ol Blue but I fer thål it
nisht be. !'!'hy 'Iee", rell if it becodes that
Dopuld öen I {ill have to go s.dching fo.
dother new desiSn dd I donl think I will 6nd
ooe as sood as the'Ohm Special.

Selecting mat€rials
Any of you who have built one ot ny lrevious

Goodyear model desians {ill not need anv

Euidaoce in this depdtment for thc same old
dethods re used for tnjs one.In $lectins vou.
Nood do sedch hdd ior straighl dd sEaisht
glained. light brt lrm lerytls ol 12 X 12m
baha slripvood lo. thc tuselage and a pi.ce ol
sfaight sEined 10I loomn balsa veighing
no nore thd sorm fo. ihe vins. The 12 .
3m lensth of Spruce used in tn€ tu$lage musi
be SDruce dd not one of the substihrtes lle
rlemlock or Ob<hi that sone Model Shops

try to seildd also it must have a sraght grain.

tikewise the 12 x tolm beareNood nu$be
non htrd Beech dd not Rmin.

I use Delue Maienals Aliphatic Resin'to
glne every thing together except for gluidg in
the wing dd lall dd sluing on rhe side cheek
alt to the tuselage where I use slow c!.e
'Anldite'. When gluing together the wirg, tail
dd tuselage conponenB I hold ihese tishllv
tosetner using sd.ky tape. \ot only does &js
ensure Lhåt Öe minimum olglue is left in the
joints (dd slue is one ol the heaviest patts oi
ånv modell but it also e.sures thar !h€ slue is
$;ll penetrat.d Lnlo rhe tooLI givins lh.
snonsesr !f lornts. tj vod 6n'l that Ataldik is

bo rhick to sive yo! conidence thÅt th. *insl
tu*la{e joint is tully 6lted wiih glue then the
u* of a hair drie. wil nake tne !\nldite' nuch
nore flid md help it to flow into Öe joint

Construction
For slicing tn€ wing core such that lhe

stnuwood componrots cd be added I use a

lm metJ rul€ dd a sblt! klife i 6nd dtat
practisins the technique otdoinia thC to gile a

vertical dt using ene scmp bale sheet is
essential since vertical cuts ae vit2l he.e. llv
Stahtes Steel Meke Rule is one of dy Javouite
building aids. Another h ny Balsa plee d I
ålways 6t e unused blade edge into it before
cding a wins. Wing c@ing is a skill to be
developed ifyou de to have success i! buildins
CL R2cing models of dy tt,r. I have lound
that it comes dom to bebi. ceetul ad workjns

For a sltmetrical *ction lile those here.
rh. first line !o be ndked is the cenbe line aU

round tne pro6lt. Thtc I do by sliding dre

uncned winx udses aeaiEt a surtåbly blotkrd
uo Bro 6r\t slh the wins one side uP dd
drrn repeatd utl rhe sng tie oLher side up

Ile resuLtin! line qll bt ruv centnl TnEn

on å piece of scrap pap.r I draw nv desned

fhi. Dicluz of rha two Ohm Speciab shoB theit ttcv ptoliles: Rick had an up line lail at
he ;odel edd line conn$rot ind it was .iesttoved shoftlv ahetwads Nert time he wilt
cs the bin.! and solds method of Dare and Ed!
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snrL r{n \..lion rnn llcr r.d .c lhis Lo r
\ci.s.t:l rl,ri{ht lifts. or, tr|.tio{ !nv&l\
thc I li. on. ..incnl{ wirh lh. {nr! bhrl
sur li!.. aDd or. taD€dn! lorvl d\ lhe'l l,_ ilter
d $.nto lhcwinsbh k srrir..lin.s llralkrl
ro lh. Ui an(l fD ai lh. int.. n'clions oi thc il
dnNn &rcs. l-atins noti.e oi tlc d.sir.d Lt
aod l_L thickncsscs I lro.enl to.oe Iltlls irc.r
rhc l-l'i and t! to thcse lines

N.rt I diN lines 6:0 r the nxor s.ttiur l,liots
at rh' wi,r{ root 1o thei. Dositnnrs .i rhe tip
shi.h are B)sitioned nr raLio lo Öe Not/tit
.bod ntio Now drr bl.nk rhickn.ss .ar be
redu.cd towrrds drt' tips br cårvi r nats
bct\rccn th.*' Iines. All that ir lr'l1 lo do is to
plan. ofi thcsc lines. tlio the lE 1o abolt lmm
å.d plare thc l-lt murd. YoLr Nill find lhat by
usi'rg r ne* bhde edgr in yord tlalsa plane set
to gi\e å vot shallo\ cu! a'r ilnost ijltishcd
$ g surla.. will rcsult requnilis t.r little
York\rirhd'cs.ddDaDerblo(litosnellrelinal
rcsult.lvith cvrrv wnrs I havc ca ed orer thc
reds I håvc tbuDd that recxarninatiot oi thc
\ins lhe rert evening al\Q\s bas il\'eald
-{nr little lackof unilnmiq needing rLtcntion
rith dre plane and/or $ndpåper blocl to nalc
ne happy. Don t be nr a rush to gel 1 .1r. wing
irished is nry srongr dvice.

Covering with €ilass cloth
Ed applir's Strand Gtass Epor,v Resir) and

3O!d glåss .loth to tlre nnalt sanded virg
dnd rail surlaces b-' $rapins rhe resin L\bugh
&e cloth onto rhe suriaces usinsan old r.edil/
cash cdd and G mean \tith tne resnl :ign ol
miled rcsin is cnough lor a *ing ard tail ol
rh€s€ sizts. Nher on-" sidc ol Loth Ning drd
tail hale been done the! dc placed onto a sheet
of fiick tr1vlår 6h (aså lrom Stran.l Clåst
and dre remanring sides covered lnese are
rhen covered wirh dotber sheet oi the I'lll
ånd rhe s.ndwi.h conpressed in a \r nrg p.ess

iorarleast5 days nt a warm roon to i!ll!c!rc

His wins prtss consists oi:l larqe ticccs ol
lonn Nood particle boad Rhich conGin 2

slishdy sroller pieces ol2omm thiLt urefiane
llnbb loa into the nriddie ol whch dre \iig/
\lllår sardwich is placed. nrc 2 rigid ourer
boå.ds &e conoecied togethd by å ass ol
.oåch bolts and rnese € s..ewed dow. lntil
{he gaD between the bords is l2nnr unirrrnl!
aroLr Th-" benent ofthis v|ole procedore is
ihai it gives thc st.onsest and iislrrest l] !!h
rl,r: ca be ålplied wbilst also squc.znrg Ihe
\lrtrg ard tail sections as thc resd .Lrei
unir:omly all over so that these emerge very
srnight indeed. One oI the ådvantases ol
belonging to å CL PGcitrg club lilc fic llrree
Siiic.s Club ro which I belons is that arno.sit
iLs nenbership $ere may wcll be a prtson
lile Edwho hasthe necessary press, materials
and e{pericn.e ro do tbis for )'ou. OLhtr
merhods oi glassing wirss åre nor ncdl! as

Besidcs cove.ing the nying surla..s in glass

.!orh I ale cover the side chcck a.d hselage
in 15gm cloih aDplied using Deluxe Marerials
-\e.ogloss'. Fo. dre tuselag.l apply I larer ali
old with an additjonal 2 layers over th-c iop

Manvdeta'ts ol the neat dnd.ompa.t metälwot(can b. seen hete tanh, undercdrl
shut.ofl dnd e^hdu5t primct. Noti the mandato'y.tomed spinnet nut 6nd the socket
head co mpt essi o, sctew.

tn thisclose uo ol thebeldank arca it can be seen that the tuel shut-ofl lire an.l the
satetv .dbte in neattv behin.! the tan( out ol hatm s wav fo keep the w.isht .Iown the
paniis so thn the q;in can be seen thtoush it. fhe txtea ev the model must be

add bottom at the tonr ard beNeen the wir i_

and tail. For the side cheek I use 6 layersl !:
course this is dote atur the 1.5nm pllaeor:
canoDy md fid profiles tave been slotred in::
rhe tuselase and the sidecheek and tuselas
planed md lhen sndpaper biocked to di..
ro!nded dd tape.€d soslsections.

on.e all ot thesc individual noo.
coLrponP'Lrs havc bren elås\.d. mJrk
-."rrtplv:\ v.u ån the $inr and Dil \luts
$eI as tlie b;dout slots ofto the tuselaee a.:
cdclullv clt these out using lour drill siar:
(arother building äid I colld nol be withoL:
ard Sranlcy tnife. Ii is ve4 imponlnt lhat Ii::
Nins nts tghtly into lhe tusel.ge $ it is wo.::
th€ caurion and dme to sct rhis joint nght. $'i:.
tnc nodei now glued roeether a lhe wi:a
dd tail to tusclase joints nlleted wirh 5 mn,u:-
epoxl' 0 use lhc Delue Materials vecion) er '
eventhina down sently to rlve a u.ifom m.:
surtuce read)' lo. laintins

Painting
'nis I do using a stull can oi cd !!int oi :

visible .olour (do not us Triumph lica Ycllfl
rhat is nry colour). The.e are so mmv colo,::i

arou.d ihat you can fsd youro\$ Ealing o:1
is a grcat aid to nrodel recoglition in a rarr
bot! for you and ure time keepeIi
Contrastirgly pairt the cdopy and ådd vol::
SMAE nunber onto the olter *ing and 1:
tne racns numbur oI the Ohm SDe.i,l ur
buth tuse-lase sides tf,t{een $e qing m'l r

as wel as to the inboard $nry. For mv Oh:::
Special l u$d black painl for the cdnopy txr.:

*r adhesive Pvc nunbers. 25mn black on.s
lor my SNIÄE number and sODm $lite on.:
Ior ihe 15 s good places de oincc stationc!:

You do not have to u$ $e sne olou.s. i:l
fact it is bette. that you chose vo!. oNl:
selection to. the nDdel recosnilion reasoo ai!.r
abovc. Al this tim€ wcigh the mod.l togeth.r
with .U .f thc metalwork needcd lor iis
romlleti4n and drn mtL lhis\tei!l't in lctlrr
JOmm hiah on lhe unde6ide ol lh. inburl'
wins dp as the tules require. Now the fin:l
coaaol paint car bt aDplied, a oal ol Aercgloss
to p.olect you r colur r paidl dd nn!'DeGf..

The metahÄ,ork
In o( team it is me thxt does ft woodrvo.l'

whilst ud does lhc metahrcft. fo. Urc Ohd
Special' Ed had . littl€ lo do. hul not nu.h.



rhe Dnmino tubo run is .n.na..! so that it does not iotene.e with the rcs.ning ol the
fu.l:'hl,f-oh. 

';h. 
main ru'h iom the oveilow soos strcisht out totua.d throush tho

bnet laswo bdss tubina. Soldercd into this tubinq at.isht angles is the smattet laswg
tuEjno tnotfu .t itt en.l io bl.c.! oft a small amount ol ftel into the ethaust pott At the
notoi 6nA ir is ditued bv t.ial an.! stot to obtain the etact amount oI fuel P ine
requircd fo. ad inslent start.

since lor the frst time we deoded not to recvcle
old garts but to !s all rq pans &d ihe ones
{e sell at $åt. So it got an 'Engrnes FroD
Russia' Goodyed tube crushe. shutotr dd 'HE
Enterrri*s' 28'M wheel dd Goodyetr t nk
!ålve insleåd oi the custom mde parts used
breviously (the trsesery address is civetr on
rhe pla) ed all Ed had to nåke was the
bellffånl<, moto. nounting plates, tank ånd
olerflow ootor p.imer. The tmk dimersiods
are given on the plåa dd I hope tlat the
photo8raphs show how they de mused on

The Edsiles F.od Rlssia Goodyee shuloff
is bolted di.ect to the motor mounting plates
innediately behhd the motor od is tipped
by a length of nyins line wire bound and
soldered to it 6 wel .s the cootol pushrod.
Since this trip wire ms nåturally behind the
rank tlis is bolted in plåce onto 2 mehined
aluminun studs with l.5mm thick ldge heads
eloied with then heåds proud into the tuslage
side.'nE* serely hold the bnk in position
1.5m clea of the tu*låse srvina lols of rcom

for the trip rne rd a-le for the lr.ut hyst ate
wne contrecung tne bellcraok t'ivot bolt to the
nolo. as the ruies require. I Ms påniculely
pleased rLith how neat this årrangcnent

For lhjnq line {ire we use ihe O.3Im dia }
sbdd plåted steel cable also available lrom
'Ensines From Russia as do just åbout all of
our fellos conpetilors in Bntish Goodyea.
Why is it tnat we have to import wire i:om the
Urals wa)' inside Rlssia ro ily our silly toys on?

Surely soncone ma.kes suitabb wne here i.
the UK IL nusi be a Dain for tlose wantins to
start in CL fnding öat supplies of flying wire
seem to have disappercd 6on orr Model
Shops. Controversially I hind dd solder these
dtecdy to ttre H.fi L2yst aie leadout vires
outbo d of the wingtip line gxide. This is the
minimun drag way ol doing it when such
leadout *ne is u*d dd I have ncver had such
a connc.non lail yet nnlike the lailures I håve
had vhcn usins convendodål lile contectors.
Despit€ this I still see people s eyebrows rai*
when they see how I atlzcl my lines.

Our motor
Oi coursc the most inportart piece oi

melalNork on lhc nrodel is the molor ed se
still u* orr very early nodel PAw 249 mR
GTS Lbål has done so much vinnins and reco.d
breakins ove. the last 3 (or is it more) yeds.
kte in 1991 it did tne lastest ever lnofEcial
heat and final times of +29 ed 746 but åner
tha! it taded last and altc. a couple of contcsts
in 1992 it bdame obviors rhat it needed a re
bore. It had got so loos Öat lh€ piston could
pass sraisht Örnush the liner ud $c o^tr!
oirlon could just taLl oul Eds mesn 0icl iust
couldnr stan it rast any more d rl had lost
approachi.g 2 sec/ro bps aApced. Ol to
anorier good friend, Joht Sco6€ld, it went for
the necessary d he did his best (dd loh. s
be$ is v..y good indeed) but the notor wås
verj- tned by thcn and it took until the end of
1q92 t r n ro be back ned its bcst

Fuel and propellers
$'hilst it was on its My back it took a big

dislike to die 5% Cusbol Ä747 syntlretic oil tuel
tnai it had loved be{ore its rebore so ve had to

A?17 rhåt ve had used before that, 4d it
w.rted. Ånother Uing lemt about this nega
.il - fr.rors have 10 be wel bedded in belore

its lroprlties cr be dploited to the tull An
4?C 7{ qrey Nylot prop retuins olr best p.op
aL\oustone leådins tem, Cras4ord,/vausln
us-" rhe 7 5 veGiod Maybe we will have 10 L'v

this one sone line fo. they hsve been
indecertlv quick in tie ar at tines

Fbing
\ot mlch a 50 year old can ev atout dris

.rL eoi rhat vou ce sull do it at 5Q Ni(eisnt
rt. ro'ha,e a hobby thrt comrds dedicJnon
all lhe way Gon ftst to seclnd childbood The
'Ohm Soeciäl flLes very [dt indPPd D the rir
ed lcu prk rl ind b€ cdnbdent oi 

'6 
locrtiun

lor those trequent occurdlces in a race wh.n
v.u .ant see the nodel. lts bis Nitg spar
ire&N that it {tides verv welt ad so dn be
d^trioned lor ihe catch befter rhd witn Mv
;$er des'cn I have ust{ Or cuuA" tnar bic
sns spr mal<es it a doddie Lo ldich d so

Ed inds itidrJ oo the{rcund Asl eid rt$e
srån oI !\is artjcle, it is a ve.v good desiE! So

do have a so at Rntrsh Goodve dd do it vitl
yo! om 'Ohm Sptciål'.

BYGG BN GOODYER MODELL OCH KOM MED OCH TÄVLA I LINFI'YG 1994

Vill $ed denna artikel frän AREO MODELTER juni 93 stimulera till
att flera satsar på ett nodellbygge unalel vintern' Mo'lellen är väL
utprovad i England och har rönt stora framgångar i olika
mä;ter:skap - Vi 1l du ha ritningen sä bara du hör av dej-ska vi bli
flera som- linflyger så nåste vi all-a som har intresse av linflyg
aktivera oss.Vad är då bättre ä!r att vara med och flyga den
klass,som har de största nöjligheter till att attrahera nva
model l f lygare.
Gert Ässermark
Vallgatan 9
643 32 Vingåker
TeIe 0I51/10114 Oa / 7 626977



Ernö Frigyes är'
mest känd som en
nåsran oslagbar
D2-fl)€are, men
hån är också aktiv
inon,) linstyrningen
och den översta av
de båda ?,/R-mo-
dellerna är konstru -
erad av Frig}'es.

3 UNGERSKA TEA l\{-ItA cE i\{oDELLEIt

RECE:RUCA V
av Laszlo Azor
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SLIS decaler finns i svart på transparant botten och i vitt påtransparant botten. En sats består av fyra varianter i svarteller vitt en1. bilden ovan.

Pris inklusive porto SEk.Ange antaf svarta och/el1er vita satser.
Inom Sver ige
1 sats 10:-

u_!J+es_:

2!t-
2'7:-
35:-

No rden

76:-
22r-
28 t-
4A:-

Om separat inbetalning sker
från Norden (d.v.s.ej i
samband med medlemsavg. inbet. )tillkonmer: 2B:- (postens utl.avg. )

postgirokonto
du beta la - -edlemsavgilL-n.

ln.kortet-

Bestä11es genom att sätta in pengar på SLISnr. 95 34 51 - 0. passa på att göra det när
Ange svatta och/e11er vita satser på inbeta



Itfo*-r-
George Aldrich om FoX 35

,.....jag ha. aldrig sett en då1igr rilt-
passad Fox 35:a och jag har :indå jobbat åt
Duke Fox i tre ongångar. AIla Foxai körs
irman leverans.

Anledningen ti77 292 oLja i bräns1et äratl detla fungerar väl ihop med nateri-
aleL i kolv och cylinder. Cyl. DaLeria1-
et^besrår av "LedLov 0", eti btyhalLigt
ståI och kolven av Sanska konpakt g.lui-
järn. DeLLa i kombination med rik.Iigt ned
bra srnörjmedef, dvs ricinolja, förvändlar
värme ti]1 effekt extremt vä1. Derma kom-
bination har också "sjä1v1äkande" egen-
kaper. Vid Nats 1957 råkade rnin !'ox ut

för verkliS snålgång i c:a B min. under
en träningsflygning. När den slutligen
stannade vaa kolven a11de1es svaat och /hc
log en evighel på sig acc svalna. En
ankläcka fixades och sedan flög ja8

veckan ut ned sannna notor. tr'å av dagens
notorer kan uppvisa sådan uthå11ighet.,,

FnfiSt nin åsikt firms det endast 2
"stuntnotorer på oarknaden idag son inte
kan fås alt Bå bättre med h.jätp av vari-
elande ändringar av porttider rnn och det
är f'ox 35 och OPS 40 Spp. Det finis gott
om sätt att få bättre stuntgång om du

har utrustning och kunskaper aLt göra det.
men kom ihåg att först nåste de grundlägg-
ande insugs och avgastiderna vara riktiga.
Den grundläggande "tiningen" för opipade
notorer skall vara c:a 140 avgas/120 insug.

Högre konpression åstadkomner "hårdare"
4örbränning och on det inte överdrivs,
-,ögre effekt men också mera värme.

Lägre konp 8er jiimnare gång, "lättare"
förSasarnå1, och det viktlgaste, ett smart
sätt att kontrolleia 4/2-"breaket", samt

"valare gång.
,Ur Stunt Nerrrs/

MVVS 51 STIJI,II

Senaste nytL från ttWS-fabriken. MWS)tr. en ren stununolor av modernasLe kons_Lruktion- ABC-eFhet, bakinsug, bakutb Iåsouoola kul.Lager naturliptvts.
fl 1r .,lU? andarnå I sen tlg son ovanl iggenon atL den gör vad stuntflygarna vi[Ia[L en sLuntnotor ska göra med en preci_
sron som Loppflvgarna bara kunde dibmmaon tör 10.20 år sedan när motortillverkarna
överSav dem till förmån för RC-

*:^n:i, ngt eflekr, rinL vridnonenl, jzinn
Sang och den där DaRiska SLätt in den ochgron oen_ egenskapen.
Nä8on_kanske opponerar sig mot att I,3Z hkrn[e ar exceptjonellL nycket, men elt så_danl varde vid endast t0700 varv/min är

Vad prope.tlrar beträFfar så provade,,i
en.Doputär sak- Bo. y 12x5.7 Cl sum gar,e!! nax !ar\ i Lvåtakt på 9300. Det Lamlnskades succesivt cil I g5O0 före iväg_
:1i!p.?"h moLorn höt I då insLäl lnjngen"hela tlygningen.
T lufLen hå.ller motorn insräl Iningenhelt underbart, upp! ner, med e.ller mot

-vlnd. 
En l.iLen" farLcjkning kunde skönjas

under vi ssa b.tåsiga förhåUander.
, Enda nackdelen är priset vitket ref_lekterar både utvecktingskosl nade^ ochden ]åga ril.lverkningssÄrten. t4en ropp-tlygarna verkar ju betala,,ad det kosLdr.Priset.i. AustraLien .Iigger just nu på c;a
zE)S vilket dock skal I jämlOras med pipimolor, header och pipa vijkeL .Lätr sprjng_er över 3005.

SnotL ur AustralLsk Lest i Sfunt \ewsav redaktörn.

,.,"e,
1yz/arz /,t 4'aed 2 e aaa

tråu 6..t,&€-,*.2 l.* /"- /;-
/f/4 *= .),/./ea /i'1 ,-o-, vozlt"l "- J-l //la r e,a c74/j-
Ol;a,. fi2a-lz- ..rt 4. "t/.- 7,1.t

ä€er.J Y t. i4FoL6tts r4pg;
I PAG I,



M.I STUNTER SOM I}ITE JOBBAR PÅ öVERTID !

Colin Jefferys 57" slunter ka11ad
"Good Year" är en kärra som ser ovanllg ut
är nycket tävlingsdugig och son garanterat
genomför progrannet och landar inon före-
skriven tid. Planet är nycket lätt trots
sln storlek , c:a 1400 gran även ned en
tung 0S 40 I'SR. Vingen l.ex. är byggd av
1,5 rnn spryglar av balsa och helplankad
med balsa av satrnm tjocklek, nen saknar
balkar, endast fratn och bakkant finns.
(roppen är extrabred för att bättre siiru-
lera riktiga plan. Den stora sidytan är bra
för b1åsvädersflyEFling och samverkar ned
den ovanl i8t placerade uLledarstlmingen
denna sitLer halwäBs in i innervingen.
.adioversionen av 40 FSR aovändes och har
lrotteln påmonterad.
Den sattes från bö.jan på halvgas och har
ej ändrats-inte he1ler nå1instä11ningen de
senaste tre åren. Motorn går i konstant
-våtakt ned zAfl ricir' och 5U nitro.

HenmaSjord nnlffler och 12x4 prop.
Motorn dr:ar c:a 135cc per flygn. och här
konner vi fran tiu den verkliga finessen
ned Co1i4s plan. När avstängare via linorna
blev i11egala i FAI sannanhang för ett par
år sedan hittade Colin på en tank som
garanterade att planet aldrig skul]e flyga
över sjunlnutersgränsen. Syslenet består
av en chicken-hopper tank, dvs huvudtanken
natar en mindre tank på utsidan av den
stora lanken, Den nindre tanken natar se-
alan nolorn, Sådana arrangemang är populära
och effektiva i linkontrollsamrnarhang.
Den här versionen är dock annorlunda genon
att den mindre tanken bara kan fy11as på
är modellen flyger inverterat

,en lilla tanken har endast bränsla för
åtta flygvarv. Det betydei således att rno-
toln stannar efter åtta varv orn modellen ej
flygs genon nanövrer, Slutresultatet är att
''GoodYear" landar automatiskt på nionde var-
vet efter urgång ur fyrklövern!
K:tckl va? Tl'värr fanns det ngen skiss på
arrangenanget. Red arun,
llr Stunt News .

Det aner:ikanska stuntlageL för Kina-
1'l4 1994 är nu uttaSet. Det kon att bestå
av Ted Fancher, Dave Fitzgerald och än
en gång Bob Hrmt. Vär1dsn:isLaren Paul
Walker komrer naturligtvls aLt sLä11a upp
individue I lt som LiLeI[drsvarare-
Dave Fitzgerald är n'" i lagsanmaniang men .
hans maritlista är tång med flera junior T
och senior Nals-mästerskap. F41S ------J

US tean trials 1993

Alla f1y8er pipsystem, Ted och Dave ned
Randy Snilh-preppade 0S 46 !T med AAC-
enheter !" ilkel både3!er hdgr" effekl och
lättare motor. Bob HunL kör ned oPS 40
som han gjort sedan de försLa pipexperi-
neilten började 1986. Paul Walker kör med
0S 40 e1ler 46 \]T.
Fancher och Fitzgeralds (dom är flygkonpl-
sar) kärror är så gott son identiska. De
är en utveckfing av Fanchers "grunddesign".
Det är bara snådetaljer son skiljer sant
aLt Daves är ett hekto lättare.
Inte nlndre än 11 av de 16 tävlande körde
ned pip-set-ups av varierande s1ag.
Fyra stycken kbrde med 5T60 opipat och
ned lå8 stigning på snurran- t)?iskt
värde 12,5X 4,5 träpropar(!) rnodifierade
från Rev Up 14X5.
Att dessa konventionella syslem funtar
även på Loppnivå bevisas av att Bob Baron
ned "PatterflMster" och ST 60 slutade på
4:e plats endast få poäng efter 3:an!
lRED. /

DE 10 BÄSTA LRSJ:{KTERNA IöR ATT INTE VINNA
i SIU],II !

10. Donarna giltar inte nin rosa-orange
mode11.

9. Det var alltför: (välj etr alt.) blåsigt/
lugnt, vannt/kal1t, vått/rorrt.

8. Hettan måste ha ändrat stigningen på nina
snurror.

7. Det hä. var sista 8ången jag kör ned
RC-soppa !

6. Jag har inte vant nig vid de här nya
81asögonen än.

5, Jag behöver nya glasögon.
4. Jag btev lottad atr flvRa lör rrdrAt på

dagen.
3, Ja8 är inte en kändispilot.
2. Vinden vred sig hela tiden så jag fick

solen i ögonen,

och den verkliga ETTAN:

Nä, -iag tävlar egentligen inre, ja8 bara
lagger ut flera tusen spänn på senaste
inneutrus tningen, kör bi1 17 tillumr och
betalar slartavgift så att jag kan test-
flyga lite och snacka st(r)unt ned er
grabbar.....
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Red: s första "R0cuE"-våriant by8gd
1982. Försedd ned stunltrimmad 0S 40
I'SR. (Reducerad "blowdo\.'n" ) PlaneL har
inte fiånga flySningar på nacken och är
i nyskick. 0S 46 VF har sarnna inbyggnads-
mått som 40 FSR och del finns gott otrr

plats för pipan under kroppen...Hjä1p!

1973 tog red det stora sLegel från
1,5 cc dieselstunters ( Keil-Krafl Cazelle
och l,lentzels lanlon, bra kärror, i dem
saLi b1,a. Super:Tigre G31 och ST G33
tror jag den hette, hade sldutblås.
G 31:an har jag fortfarande och tänker
aldrig 8öra nig av ned den. Bakinsug
och dubbla kullager.) ti11 0ves Silver-
bird junior, fast del namel fick del]
först senare. Vilkel 1yft. Motor 0S 19
med TF 9x4 prop. I1ög bra och lever

fortfarande.

Förre stunlsl järnan Johan Rasnussen
klipper leadoutsen av Åke Nyströns
Genesis. liil1y p1årade på Vallantuna-
fältel i börian av B0-ta]el.

Nå:rr av l,,lindy UrtnoL/s{'s k L or:
iiuo-tr i"-, Caidinal ocn ' lö' ru.ld'n
.la.iino... r'cl sidronra.ad OS 46 \r.

Erlins L.:s "Attraction" p]åtad på

Trell;borgsfä1let under någon
"l\ -dni l1'. \unera spru.ker o\er _

alll efter incidenten i NYköPing
for några å' sedan... Ldl \ä irre
flyea igen! Men nya kärror ä-r På
gångl nrling har kapal upp materjal
iifl I "t Impaclar- knappast ner jobb
att skära ti11 biLar ti11 4 nodeller
än ti11 en modell när man ändå
hå11er på, säger Erling !

I]AG I LINCIRKELN ]IiR ALLTID

ÄN EN BILA. DAG PÅ JOBBET.

E]'T DÅLIG

1]ATTRE



Resultat från Vänersborgspokalen
F2B Stuntl

18 september 1993.

l Stefan Lagerkvist (32389) Kungsbacka MFK

2. Johan Isacsson (36250) Vallentuna MFK

3. Jan Berndtsson (15346) AKMG

Semistunt:

[. lngemar Larsson (4352) Vänersborgs MK

2. Jonas Karlsso (37443) Kariskoga MFK

3. Rudolf Ross (5289) Karlskoga MFK

Domare: Raymond Lake
och
Lars Åke Andersson

161 I

I178

t120

t762

1554

r270

t7I9 3481

1620 3t'74

1442 2't62

760

700

699

'760 716

684 740

202 713

1536

1440

14 t2

Dessutorl giorde Ingernar Karlsson 3 st SemistonFtlygningar utom tävlan ittijr dornarna
och fick töljande poäng: 369 282 329.

Conrbat-Open:

Då övriga klasser drog ut på tiden och timinan blev sen konmer de anmälda i Combat-Open
att köra dvlingen vtd e senarc tilltälc.
Plac Namn, SE-nr , klubb I 4

312
F
270

3

F
dq

A

O

l.

2.

3. F

Totbjörn Ostin (44567) V
Karlskoga MFK wo
Mklas Karlsson (213,{2)
Karlskoga MFK
Ingemar Larsson (4352) F
Vdnersborgs MK

(-)

Plac

l

2.

3.

4.

5.

7.

1

3 (368)

F
3 (240)

2 (292)

F
4 (60)*

l (240)

F
2 (tr6)

F
I (8)

2

F
4 (2s6)

t (240)*

2 (304)

4 (406)

F
2 (-62)

3 (wo)

F
3c)

3

r (440)

2()

F
2 (dq)

3 (306)

F
1 (94)

F
3 C82)

4

2 (164)

t (240)

F
2 (t24)

F
t (-2t6)

Nnnrn, SE-nr, klubb
Niklas Karlsson (21342)
Karlskoga MFK

Stefan Karlsson (19084)
Karlskoga MFK

Jonas Karlsson (37443)
Karlskoga MFK

Ingemar Larsson (4352)
Vänersborgs MK

Torbjörn Östin (44567)
Karlskoga MFK

Niklas Eriksson (29132)
Karlskoga MFK

Anders Leimalm (1136)
Trollhättans MFK

5

l (436)

F
I (0)

Fly otT (290)

F
Fly-ofT (138)
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Eflernann PostDr tel
tå.gse
Jan
Hans hik
Iårs
l,ars-lke
O\re
cdran
Gert
Sebasti.arl
t(jel l

ihar
Xats
cabta
DåIliel
.tan

rn
eik
willy
t{attia.s
Rrne
Ltidvika RFX
t Fpsala FK
LFK $obberr
Ja!
Carl G8taf
Rol f
Karl G.Dnar
Staffan
Staffan
Esbjöm
Kerstin

-*f
Uats
H<Eik
trrne
-.tgt åke
!J!?lll
l{icbael
Jän
Tord
uats
!,€oDart
Iårs
Stig
Jån åke
Staffan
Erik
Johan
Iråkan
drristian
cdsta
!års Eri-k

Aaltio
Älldr
ånderssqt
årrlergsqt
lrderssdr
åItderssdr
Arco.gsdr
ÄgsernBrk
Axelssc(t
Äxti I i.ug
BagBe
Bejhån
B€rErtsar
Berggvist
BeErdtsscs!
Bjernby
BjörN{al I
Blqn
Bliickert
BUlrlEn
c/o åndersg@r
c/o Björn wiese
c/o ottosdr
Carlend
carl in
Ehbers
Ekhtrd
Ekstrii'n
&ik.sen
kijlsscrt
Eriksscn
Eriksscrr
Eski lssc(!
FrarE€rr
Friberg
Frinndå1
Fiil lgren
Pål191etr
Cleffe
qlstaws<trt
Glstavssql
I{al1
Hel je
Heldcro
Hjort
Hogstrim
Hovnårk
Htrss
tsacscn
JohånDessdr
Joltanssdr
JolEnsscE!
Johansscn

VidjegdnCen 5c 17
åskrikevås€lr 34
Valfrid Broddsvåg 52
[elg€stavåg€o 112
Hedåygqårväg€n 9
lsgatan 2 C
Firustrårsviigen 8
Val.lgatan 9
Ul l storpsväg€o 2?
Huldrestig€a 9
Lohegatan 24
Färsttutgrånd I
Panelvåqen 6
Dalqatan 7-9
forra örjansvås€n 68
8ox 17
tfure BnDDseågen 35
Eval tldsvåg€n 40
Kruslårsvägen 94
Lö'vrtlJväqerl 26
Utterstigen 13
KvärDbogatän 18
Olas Väq 13
ErralEdsvåqeh 68
BjörrrrDsseqånqen 168
Box 82
Tr.Dadål ssatån 30Å
Kl ockareväged IOH
Lindsbergsgatan BÄ
Sporrgn*td 8
lsby oård
Uantverkarbackei I8A
Ritggåtan I?
Vintergatar 2IA
Fast I agsvåqeo 42
Käl liingsvågei 26
oxelogatan 204
Sjögatan ,lÄ
Mosekrog,1027
BjörrEkogssrånd 93
Nåisrddsvägs! 27C
Ferl iDssrata! 15 D
Hed€n 4547
castorvågeri 3
Sveavägen 9D
Gr. lr€gDsvägerl GC
Kiirslårsvågen 3
crilr6ö Bodar
HErrevägen 4
ti.ngcnvågen 3l
vårperydsvägsr 42
Prakte iiervågeo 9
Äld€rhergatan 2G

08-7573601
08-389469

03L-262537
02L-I3L742
0506-3093I
015I-10114
013-303,{1
0a-77 44915
0ll-133647
08-s90901?9
08-934253

031-98?lt0
0300-,t0438
o4s1-27947'
0a-?133272
0155-36246
08-59088842

g?-01360
l8r 46
165 ?I
125 4l
416 76
724 63
5,O ?0
643 32
590 50
l4l 73
602 36
194 5l
L22 44
456 00
433 50
430 33
372 36
t38 00
513 38
194 61
77L I
752 39
295 73
I38 34
I35 34
196 21
731 40
2Q LI
754 20
L29 42
734 9t
811 51
434 4L
661 O0
!26 47
181 44
613 33
613 33
380 31
L62 46
613 3?
754 2A
7A0 64
461 59
951 45
434 44
L52 52
730 91
161.40
444 3'l
312 50
184 61
L94 32

VatCa
lidinsö
Hässelby
dlvsjö
cdteborg
Våsterås
Ilouå
vingåker
vikingstad
Iluddinge

orrköpiDq
Ulpl våisby
E)skede
Xwrgsham
Parti I I e
Fjårås
R(a|Il€by
Ålla
oxel &tlrd
lrppl våisby
Ludvika
UIDsala
lllltril la
Alta
Tyresö 08-?I25703
Kr-ltgsängenr 08-5817418G
lkipins 022I-23062
siidra sandby 046-51475
Ulpsala 018-508493
llågerstsr 08-5461404
ttral. I stahaftEr 0220 -11102
Sardvik€lt 026-270026
K.&gsbacka 0300-tIZ66
riåffl e 0533-17117
Hågersten
Lidinsö 08-7655869
oxel iistE!:l
Oa€lö€urd 0155-32347
Iåckeby 0480-75503
Vållinsby 08-7596098
OxeliisrrlC 0155-223489
Uppsala 018-328392
LinE 0280-32366
trollhåttan 0520-9?,()8
Eoden 0921-10431
Kr.Etgsbacka
södertålje 08-55031217
Riddarhyttan O58I-920j2
Brcm€ 08-253760
Floda 0302-3t7OO
l(al linge 045?-2O6Gg
.lkersberga Oa-54O22046
upplv:isby 08-59080804
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Efternam Gata Postnr ort Tel

KauLo
Itlg€rEr
Leif
stefan
Kerkko
I'lats
llåkdt
Stefar
Ratm(ti
Itrg€iEr
Alf

.- åst
Bert
lGrtin
slrdrte
FrIinq

.--- _.nart
B€lqt
Hans
Kslrtet
I,€.it
ik1ås

stellan
lke
Itagurs
Torbjörn
ciirdt
Ärne
Bo
l,etlllart
Per olof
Svefr

\ -:rs
'-.-rlrry

B€rrgt OIof
ulf

Ibinulairr€o
Karlssc(t
I(arlsscsr
Karlssdr
IGbrävuo
Kessehärk
Kirftins
lagerqvist
Lake
[årssd!
Litdbl on
LirrCgren
Lj.ndqvist
Lindstrih
Lirdstriim
Linn6
l,lagnusscn
I'lel lstram
Nerback
Ni lsscfr
Nilssdr
Nilsscn
Norstriin
ystrim

odsjö
odsjö
Olssoo
orrqård
Petterssd!
Pettersscn
Pettersscn
Pcntan
Roos
Sahl in
sanrrelsscn
selstan
gåL'e
steineck
stjärnesulC
strand
s\trdstedt
Svenssdr
Strderlrrrd
torgersear
l{al ter
t{old
zetterlutil
Åqvist
östin
östllEr

Våderstrecks€atan 12
fureborgsvågen 14
Hvåge(r 2I
Mvägeo 24
ste$backavägen 75 B
Abborväseo 9
ttsterl ånqqätan l0B
Vickavågen 109
Hiistskonåg€lr 38
Forbddegätan 14
JägarqRtan ?
grarpbrEhavågqr 17
I€*torpsvåJen 28
Rehylgatan 6
Al l6vågen I0
Johan i.lsväg 13
,,sedavåqe{r 16
Dejegatan 20
t{ornås 5
Visåttravå96 3I
Box ,O?5
sr.årtbäcksgrälE€r! 561
Erstavi.kseägen 58
Pral<teilervägetr 18
Iitvdal svågen 45
Lövdal svåq€n 45
Valhal laviiqen 14
vårlöksvågen 13
Randersgatan 95
cransånqargatan 49
Boa 209
Iduwågeo 33
SlussqataD 6
Rekylqatan 5
Vetevåqen 15
Hunlevågsr IE

Aiffiågs"20
Lauritz weibul lsv. 23
SriistorrEgatan 15
S. Jordbrovåge$ 133
${ederiborgsgatan 49
V:å Järnvågsgatan IIA
RådrEnsgatan lD
Lyngvel€h 9
Baldersgatan 1C
ödegår&väg€n 49
Bergl r[daväg€n 4
Sul itel[EEatan 3D
uelkavägei 7
Industriväsen 5

ciiteborq
uddeval Ia
Hani.nge
t(arl skogå
Helsinsfors
!{ybro
Trol lhåttan
&l.sala
vänersborg
vänersborg
Ekenäs
llorsborg
örebro
v:isterås
cåvl e
Rydsqård
Älqhult
oskarsharn
TrarEtrand
Hlddinge
t(aI[Er
Haninge
.f,,lta
.Äkersberga
Hrddinge
Hrddinge
Stockholn
Tyresö
Kista
våsterås
Södra Sandby
Hdlirtge
Trel l eborq
våsterås
Tåby
Floda
Järna
UppsaLa
LrE!C
våsterås
Haninge
Uppsala
UIIrsal.a
Eski lstEta
Raufoss
Hitganils
Fl ateby
Askerswd
ctiteborq
I(arlskoga
ttppl viisby

031-535103
0522-31266
08-?77608r
0586-53890

0481-1648r
0520-81885
0300-25684
o52r-L1624
o52L-612L2

08-53184448

02r-r42336
026-797762
0411-4454r
o4aL-63252
049r-19882
0280-22160
09-77 44094
o4a0-77016

oa-1732375
08-5402085

08-158320
08-7125965

046-62582
oa-11131r1
04r0-10283
021-1470r5
oa-756227 4
0302-35550
08-55L?1381
018-363587
045-rr5008
o2L-404234
08-50026869
018-247409
0t 8-223410
016-422158

0583-I4511
031-r94816
0586-52030
08-59088544

...-:åtn
P€r

417 31
451 33
136 43
691 53
sF-00670
382 38
461 31
439 00
462 54
462 4r
sF-r0600
145 65
702 30
723 3a
803 28
270 12
3& 76
572 5r
?80 68
141 50
390 04
136 59
138 00
184 6l
I4L 13
r4t ?3
L!4 22
135 55
164 43
724 7!
2q !5
L36 42
23r 62
723 3A
183 5?
448 36

}EE 3'
224 65
723 50
136 5l
't53 34
?53 33
632 32
N-2830
263 37
N-l9Lr
696 00
4L6 1t
69L 42
L94 34

E+åts

teonart
Peter
Per Ä.rne
Bert
ole
Lars Erik
Jan
Jan Olov
CdDy
Torbjörn
Håkan


