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LINA- nyhetsbladet fOr
med,lemmar i Sveriges Lin-
flygares Intressefrdmjan-
de av Stunt. Bladet behand-
lar dock aIla former av lin-
f1yg. Syftet med S.L. I. S.
och LINA är att bidraga till
linflygets utveckling genom
aE t sprida krrnskäP, skaPa
kontakt,€r, förmedla nyheter
publicera ritningar samt
informera om tävlingar och
resul tat .

LINA utkommer med mi-ns t 4
nunmer per år.
Bid.rag til1 innehållet
emotfages tacksamf av
redakLionen !

Ingen censur eller för-
kortning av inkonura bi-
drag utan bidragsgivarens
ti1ls tånd.
Prenumeration=
S. L. f . S. kostar
Norden i öwigt
fnsä!Ees på PG

medlemskap i

Ord.förande:

Johan fsacson
Dornherrevägen 4
16140 Bromma
08- 25 37 60

Kassör, tnrck och
di s tribution :

Ove Andersson
Åsgatan 2C
724 63 Västerås
02L- 13 L7 42

Sekreterare:

-ffi€-/är.7o,--
W-/är.?o"'

96 34 51-0

Wi1ly Bloni
Evalundsvägen 40
138 00 Älra
08- 77 33 272

RedakEionen:

Lars Roos
Slussgauan 6
23L 62 Trellebors
0410- L}z 83
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Det må man sige, der er godt

nok kommet gang i klubbens

combat- afdelW, siden Mona
blev medlem.

OMSLAGET: Ett par kärror ur "Hobbyboken" L96L.

Y"\
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Svenska linflygmästerskapen avhölls

den 2012L:a augusti på Tullinge F 18
och hade samlat en hel del tävlande och
supporters. f detta li1Ia reportage ska
vi ko11a stunten litegrand åtminstone
ur "team Skånes" synvlnkel. Resten får
gärna någon annan mera insalt beräLta
om. Str:nten hade samlat 9 deltagare
frän 7 klubbar runt om i landet. Semi

I deltagare och Lindansen hela 11 st
där som bidrog med 7 av dessa!
där Karlskoga bidrog rned 7 av dessa!
När vi(Staffan Lars och Erling) efter
en 1ång dags körning an1ände t.il1
Tullinge såg det ganska dystert ut:
Itu1et småkyligt och ganska turbulent
från de närliggande Dyggnaderna.
Det kanske skulle komma att b1i tufft
för oss som var vana vid öpPna land-
skap! Nåja, inte kasta yxan i sjön di-
rekt. Fixa sovplats och sedan iväg ti1l
närmaste Huddingepizzeria där SM-även-
tyrets enda bakslag dök upp i form av
ganska kladdiga pizzor.

Ut ti11 fävlingsplatsen lördag
morgon, nu sku1le vi väl ändå vara först!
klockan var ju bara åtta. Men nej, där
fanns redan seriösa stuntflygare i form
av Johan Isacson, Erik Björnwall och an-
dra och provflög. Det fanns gotL om

tid till flygning eftersom tävlingen
skulle börja först klockan 10:00.
Lite blåsigt var det så kärrorna for
hit och dit och jag tyckte rnig kunna
skymta lite bekymrade anletsdrag här
och var. Det är ganska "spännande att
flyga i turbulens nan vet aldrig vad
som ska hända!

Det. duggregnade lite i första om-
gången deiiutorn men som tur var hoIL $p
detta inte i sig. Vinden hade nlnskat
betydligt vid tävlingsstart och sedan
höll sig vädret heta tävlingen med

svag växlende vind och uppehåll
(fast mulet). Ganska bra förhållan-
den faktiskt.

Det var nästan samma gäng i F2B som

förra året med undantag av Per Carlin,
Red Baron. Han f1ög en Nobler med en
OS 32 (lixon) i nosen. Ilotorn gick på
rik tvåtakt hela tiden vilket verkade
firngera bra. Propellern hade givetvis
lite lägre stigningr €n Zinger 11X5
var det visst.
Enda helt nya modellen hade Staffan
EhsLröm med sig. Han hade just 'fått
sin IMPACT färdig och i tävlingsdugligt
skick och den fi:ngerade rnycket bra
ned sin 0S VT 46 och Smith-I{erwagepipa.
I övrigt uppvisade startfältet sorn sagt
inga nyheter utan x*l man f1ög med sina
trotjänare. Erik Björnwall med Kestrel
ST 46/ABC, Ove Andersson rned något

Stuntdomarna- de bortglömda men nu
hågkomna- fr v Thorbjörn Odsjö
Lennart Helje, Lars-Åke Andersson.
Dessa gentlemän tog hand om samtlig
tuntklasser.

slitna B4:är, Lars R. med Spectrum från
87 , Stefan med förra årets Nobler/Fox 35
Wi11y B. med Noblervariant/OS S-35,
Björn B. med Genesis/StilettovarLant I
0S S-35, Johan fsacson kom med förra årefs
Junar. Johan har också bra ordning på
pipgrejorna och blir battre för varje
tävling.

Nåvä1, första omgången kom och gick
och var nog lite darrig för de flesta,
särskilt för und.ertecknad som fick
inleda tävlingen ! Ordningen efter
orng 1 : Ove, Stefan, Staffan, Erik, Johan
Björn, Lars, Wi1ly och Per.

I omgång 2 ryckte alla upp sig och
förbättrade sina resultat . Undertecknad
förbättrade mycket och befann sig plöts-
ligt till allas och inte minst sin egen
förskräckelse på andra plats !

Nu var ordnrirngen denna: 0ve, Lars, Staffan
Erik, Stefan, Björn, Johän, Per och Wil1y.

Mellan Erik och Staffan skiljde bara 3 po -
äng! Detta innebar att söndagensårgiry
avgörande omgång skulle komma att inne-
hålla en del spänning och karnp om pla-
ceringarna ! Fast om vädret blev så då-
ligt at t s j-sta omgången f ick s täl1as in
skulle prislistan få ett helt annat
utseende för då skul1e första omgången
som itöe var så dar lysande räknas j-n. . .

Kl. 1 5 :00 skulle fZB vara slut för dagen
och kl. L4:55 landade siste man.
Återstod för oss att fördriva tiden fram
till banke tten kl . L9 :00 . Några av oss
hängde med SlIS-ordföranden fsacson hem
för att ko1la in verkstad och pryJ.ar,
alltid lika kul att kolla hur kollegerna
lever och har det ordnat. Trevligt att
konma en bir in i huvudstaden, där hade
jag aldrig varit, faktiskt. å frgs
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Banketten på lördagskvällen blev
mycket lyckad i den trevliga tokalen i
orienteringsklubbens stuga. (Tullinges
kaserner är inte längre tillgängliga)
På menyn stod skaldjurssallad som förrätt
Därefter rostbiff och potatissallad
och det var mj-nsann inte snålt på faten
heller ! Efter detta vankades kaffe och
tårta. Ni som inte var där kan ångra
er! Ett speciellt tack bör utgå från
alla til1 familjen Odsjö som tog hand
tr om allt det praktiska På ett fan-
tastiskt sätt !

Staffan nkström, RK Kometen, hade
stunttävlingens nyaste p1an, Impact
med något modifierat utseende jlimfört
rned orisinalet.

Söndag morgon startades tävlingen
lite tidigare än planerat pga Lindansens
omfång. Vädret var bra och avgörandets
stund inne. Fast först rnåste vi ju kolla
Magnus Odsjös nyligen införskaffade
rysktillverkade (Ukraina ) Ready To Fly-
str-rntmodell. Verkligt snygg sak komplett
med 9 cc motorrkontrollhandtag IIlm. ''

Tlrpisk rysk konstruktion rned avtagbara
vinghalvor, delbar kropp osv. Landställ-
en av fjäderstål stacks in i en springal
i vingen och hölls på plats med en fjä-
derbelastad kula. Ljuddamparen var ett
1ångt rör som slutade 1ängst bak.(Ingen
pipa) Kärran hade "a11 flying tail"
precis som segelplanen brukar ha.

Vingprofilen var ovanligt tunn och hade
stor bullig nosradie. Magnus hade j.nte
vare sig vägt, flugit el1er startat
motorn så detta fär vi återkomma til1.
lfen elegant var det och kostade gjorde
det också, märmare bestämt c:a Booo:-!

Åter till tävlingen, vilken började
med att Per Carlin fick begära omstart
pga lossad propeller. Därefter gjorde
alla bra flygningar. Undertecknad sum-
Pade ffi ett Par Placeringar
genom ä-t-t-köra slut på soppan iruran
programmet var färdigt och missade
således fyrklövern. Slutresultatet
blev att Ove vann igen, därefter följde
Erik (nu är ordningen från 60-ta1et
återdälld, sa han. . ), Staffan, Stefan,
Lars, B jörn, JohäDr Per och Willy.
Strax efter FZB-tävlingens avslutande
följde prisutdelning i denna k1ass,
det var ett bra initiativ som defini-
tivt glmnade oss som hade en bit att
åka. Fast helst skulle vi ju ha velat
stanna till slutet. Därför får någon
sätta sig ner och skriva liLe om
övrig aktivitet.

Återstår att gratulera medaljörerna
ti1l en stabil insats, vi övriga får
väl La revansch nästa gång ! Ett tack
till domarna kan vara på sin plats:
Lars-Äke, Lennart och Thorbjöin vilka
dtimde alla strrntklasser. Tack till
övriga fi:nktionärer ochså förresten
alla var mycket nöjda med arrangemangen
på tävlingsplatsen, dar fanns både
mat ,dryck och toalett rrrm.

Tack I'IFK GAIAJ( ! Speciellt tack till
Kjel1 Axtiliud med familj för deras
gästfrihet !

Team Skåne gnm redaktörfi.

Rudolf Ross, Karlskoga, hådar nålen
för seger i Riks-Semi.

Sr4-f&'pi wit_c.y B.



Kje11 Axtilius, team-mek.
Kor t SI'IFF . nr !

Hans Anderssot, team-mek och även
SMFF- ordfOrande !

Sfrn tot' -[*/, /' bo/. g.unJ--, .

Håkan Östman provkör.

Håkans kärra i närbild.
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Bygga från ritnirg ?

Har du en ribrins på ditt nästa
drörnplan? Har du täirste betalat dyra
pengar för dery och undrar hur du ska
överföra aILa detalierrra från ritningen till
balsaflak osv.,? Då kan du förståssia
kalkerpapper och rita på ribrinsen och få
.tutkig blå/svart kopia på traUitän. Samtidigt
har du sabbat ribringen ganska ordentligt."
Du kan ju göra samåa åt< från en

f:fr:Uopia,öå 
sparar du ditt original i aila

När du åindå fotokopierar ritninsens
delal kolla först att kopatorn gör köpior
som är exakt 100vo av öriginale-t (det äor inte
afla, nämligen!). Se till att'-kopiorna bfh reält
svarta och slcarpa. Se'n skipp:ar du det däi

äfffit* och kalkelpappä. r stiiilet gör

1) Klipp ut delarna och placera ut på
träbitarnar-med "texten" neååt, Har dd

änffi ,sprygtrar, 
gör tillräcktigt med kopior

2) Tafram strykiärnet och värm upp det
(=du måste stickå i Sladden a[tså). r r

3) Våirmpå dina små pappersl,appdt,och
ryruF! , kgbrlrl.t smäfteiöch k#"råt sig
på träbiten! Kanske blekt oeror på hur
svarta dfura kopior blev), men fultt ftis-&
sågbart!

. . 5"rpgt åir snott fbrståss, (så klipsk åir iag
TteJ, varifrån minns jaginte låit gF", men'dät
funkar.

/SAm

Bry1+ips vAlkrt*4qs
I A

fvbt;:; i L[n+ |
shlsfra ; L/O ,

U/f<464 sfif,e eEvn/e /..tc,trÅr{
/ F&VOE P- /O;4 ! lr+\rn sfrintr-
F&cp"rar.re fr h r {, crrctbqr

Mc COY "35"
5,36 cc glödstiftsmotor
Prisbillig motor speciellt

combatmodeller.Iämplig för stunt- och
Samtliga motorer har precisions /er-
kade cylinderenheter som endasr krä-
ver kort inkörningstid. GIödstift och
böjbar förgasarnål medföljer varje mo-

reTft/4.q !

Data:
Höi d utan glödstift 82 mm
Viktutanpropeller.... 1989
Max. effekt 0,60 hkr
Varvtal vid max. effekt 12500 vtmO-/

Nr IlIo 4, Mc Coy "35" kr' 35: -

N-ro Sf'4 -7lf frloi wirrY

Karlskoga-acti-on i Lindanscirkeln.

Någon Fällgren flipp ar .

t)&Ffv ?AnmftL

t Kr+U /i't/+zee kie zeo /'



Resultat speed FzA sM 1994 20-21 Augusti

Resultat TeamRacing FzC SM 1gg4 Zo-21 Augusti

Resultat combat FzD sM 1gg4 zo-21 Augusti

PI Deltagare Klubb SE-nr Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3

1

2

3

Per Stjärnesund

Göran Fällgren

Ove Kjellberg

Västerås FK

Oxelösunds MSK

Solna MSK

8208
998
120

(1 3.51 ) 266.46
(13.57l' 265_.29
(1 5. 1 0) 239.40

(13.31) 27O.47
(1 3.96l- 257 .97
11 4.46l. 248.96

(12. 1 B) 295.56

PI Deltagare KIubb SE-nr Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Final S:a 2 bäs

1 Mats Böhlin

Håkan Östman
Väsby MF 2364

1 3526
3.34. 1 3.3 2.3 3.30.9 3. 34.9 7.O0.8 7 .O3.2

2 B-O Samuelsson
Kjell Axtilius

MFK Galax 228
201

3.35.9 3.26.9 3.34.2 3. 30.2 7 .49.5 6.57.1

3 Per Stjärnesund

Hans Andersson

Västerås FKI

MFK Galax

8208
659 1

3.29.0 3.26. 1 3.3 2.O 3.45.4 7 ,57.7 6.55. 1

4 Mats Bejhem

Göran Olsson
MFK Galax/

Solna MSK

1 3089
1 362

4.42.9 3.57.2 3.34.4 Disk

5 Jan Gustavsson
Gunnar Härne

Solna MSK 236
1 363

3.34.9 3.47 .3 3.41 .4 3.3 9.7

6 Gösta Bengtsar
Leif Karlsson

MFK Galax 6B

2377
4.O1 .2 3.57.3 4.14.3 4.29.O

7 Bengt-Äte Fällgren

Göran Fällgren

Oxelösunds MSK 501 5

998
4.24.7 4.51 .6 4.23.6 Utgår

PI Deltagare Klubb SE-nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

Niklas Karlsson

Mattias Bluckert
Bengt-Åte Fällgren

Mats Bejhem

Stefan Sjöholm

Jonas Karlsson

Daniel Kannerlöw
Niklas Nilsson

Nicklas Eriksson

Torbjörn Östin
Kent Hedberg
Johan Andersson

Karlskoga MFK

Oxelösunds MSK

Oxelösunds MSK

MFK Galax

Solna MSK

Karlskoga MFK

Karlskoga MFK

MFK Red Baron

Karlskoga MFK

Karlskoga MFK

Karlskoga MFK

MFK Galax

21 342
28106
501 5

1 3089
30955
37 443
49787
38895
291 32
44567
48087
21064

V

V

V

V

F

V

F

F

V

F

F

F

F

V

V

V

V

F

V

V

F

F

F

F

V

V

V

V

V

F

F

F

F

V

F

V

F

F

V

V

F

F

V

F

V

F (v)

WO

60
40
40
30
20
10

10

10

10

0
o
o



Deltagare Klubb Heat 1 Heat 2 Final

Göran Olsson
Per Ehnwall
Gösta Bengtsar
Per Carlin

Solna MSK
MFK Galax

MFK Galax

MFK Red Baron

3. 58. g

4.3 1 .7

4.24.9
7.05.0

4.25.3
67 varv
4.33.7
6.27 .O

8.20.1
9.59.1
Diskv.

Resultat Good-Year Riksmästerskapet 20-21 Augusti 1gg4

Resultat Lindansen final 21 Augusti 1gg4

Resultat Lagtävlingen SM 20-21 Augusti 1gg4

Deltagare Klubb
Summa

Johan Andersson
Jonas Karlsson
Magnus Andersson
Björn Crantz
Mikael Norin
Mikael Lindström
Daniel Kannerlöw
Erik Hellzen
Tobias Lindström
Henrik Friberg
Patrik Friberg

Karlskoga MFK
Karlskoga MFK
Karlskoga MFK
MFK Red Baron
Karlskoga MFK
Karlskoga MFK
Karlskoga MFK
Karlskoga MFK
MFK Red Baron
MFK Galax
MFK Galax

44559
37 443
44558
3354 1

34734
42708
49787
48973
47891
45853
48710

1 187

898
1210

494
494
386
384
222
251

1279
1 253
1070

897
714
422
196

130

':1ul'

1210
1 220
1 199

1047
713
415
116

21 3

utgått

2489
2473
2409
1 944
1 424

837
5BO

435

:::

PI Klubb Poäng

1

2

4

6

I
I
10

11

12

f 
Oxelösunds MSK

IMFK 
Galax

lKarlskoga MFK

lsoln, MSK
I

IVästerås 
FK

lväsbv 
MF

MFK Red Baron

Ronneby MFK

RFK Kometen
Kungsbacka MFK
Trelleborgs MFK
Vallentuna MFK

27
19

19

18

18

I
9

8

7

6

5

3



Lars Roos Trelleborgs MFK

Björn Blom MFK Red Baron

Erik Björnwall Ronneby MFK

Ove Andersson Västerås FK

Per Carlin MFK Red Baron

Staffan Ekström MFK Kometen

Willy Blom MFK Red Baron

Johan lsacson Vallentuna MFK

Stefan Lagerquist Kungsbacka MFK

Niklas Nilsson MFK Red Baron

Rudolf Ross Karlskoga MFK

Carl Carlin MFK Red Baron

I

L

2

L

LT

I
I
3

q

7

{

7

6

'f

I
?

3

I
{
2

2?o{
lvs7
4of
,8?3
/82?
2707-

2ryz
J473
2floy

28{z
Zt57

2806

2tru
2226

2e07

2t6?
2fr?
2Vs7

27/s
2as?
287/
Jos/
2tv7
2ryr

2s &o

2fH
2t32

fTLr
flsa
{G77
6oof

?cr{
{6re
qs'/y

{7Ze
{63 6

| ,.Resultatsammanställni .. :I -- 
- _

//?7
//e?
2ro

/or1
/oja
8T/

///3
//8 ?

w8

2240

2s#
ffi
/6rf

''WINDMILL CUP " -94

94 06 18

Trelleborgs MFK

RESULTAT F28

1. Erik Björnwa11 Ronneby MFK

1

1758

2

18 31

3

17 07

2 bästa
3589

35782. Stefan Lagerqvist Kung s ba c ka MFK 1804

3. Lars Roos Trelleborgs MFK L7 4L 3543

4. Staffan Ekström RFK Kome t en L643 3393
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Oxelöpokalen - Nordiska mästerskapen

Oxelopokalen, tllllka nordiska mästerslcrpen i linflyg gick av stapeln lördagen den 11 och
söndagen den 12 juni. Som rranligt flög vi på Påldalens sportfålt. Detta är en del av en
större idrottsanläggning och den ligger vid stadens infart på vägen från Nyköping. Själw
fäftet ar stort som ungef€lr två fotbollsplaner och ligger i en sänka omgivet av höga träd. I

den ena änden av fältet tåvlade man i Combat och i den andra flög vi stunt. Det var varmt
och behagligt väder hela dagen och vinden var aldrig något större problem. Det blåste c:a
2 - 4 m/s sydlig vind. Genom sitt läge blir det ofta svår turbulens och växlande
vindriktningar nere i sänkan. Det är vanligt att vinden vänder 180 grader mitt under
pågående flygning. ldag höll sig dock vindens nycKullhet inom acceptabla gränser och
ställde inte till nägra katastrofer.

Oxelösundklubben hade ordnat med en välf,/lld matrnagn och man kunde äta sig mätt på
korv, appelkaka och godis till självkostnadspris.

Ett visst belcymmer orsakade det långa gräset på banan. Den blivande nye nordiske
mästare Kerkko Kehrävou var ej riktigtt fööeredd på våra svenska förhållanden och måste
vid två tillfällen begara omstart då hans lmpact ej orkade ta sig upp ur vegetationen. Vidare
hade vi betcymmer med att ingen cirkel eller mittpunkt fianhs markerad och det var svårt att
veta rar man stod i förhållande till clomarna så att man ej kom för nära dem. Allt detta ar
sådant man kan leva med och spelar ej så stor roll. Betydligt allvarligare varr dock två
incidenter där lösa Combatplan visslade ner dels någon meter fiån våra domare Torbjörn
Odsjö och Lennart Helje och dels ett plan som kraschade mitt bland publiken. Som tur var
skadades ingen. Jag vågar ej ens tänka på wd som hänt om någon fått en tjutande
combatkäna i huvudet (detta kan man troligen ej leva med)

Tävlingen var en av de största på länge. Stunten samlade 9 deltagare och Semistunten 6
stycken. lnalles 15 tävlande - större an SM. Från Finland kom två riktiga stuntkanoner som
sopade cirkeln med oss svenskar.

Förstaplatsen belades av Kerkko Kehrävou som fick totalt 4045 poäng. Han flög en lmpact
på c:a 18009 framdriven av en Randy Smith OS 46 med pipa och Bollypropeller. Modellen
var byggd efter ritningen som publicerats i Flying Models. Hans enda ändring rnar att
endast vingen var löstagbar så att modellen bara kunde delas i två delar. Dekoren var i vitt
och blått och påminnde om en rofiågel med utbredda vingar. Varenda detalj var utförd
som på ett smycke. Flygningen skedde med maskinmässig precision. Utgången ur den
dubbla wingovern var en dröm att se. Klara distinkta hörn och ingen vaggande i

utgångarna. Hans enda problem var som jag forut påpekat svårigheten att komma upp ur
gräset vilket ju knappast var hans fel.

Aven andrapristagaren Kaj Karma flög mycket bra. Han styrde en egen design som drogs
av en troget mullrande 5T60. Lungt och säkert som en vältränad lindansare flOg han igen
ett i mitt tycke nästan felfritt program. Det kan inte ha varit lätt att vara domare. På tredje
platsen kom Aage Wiberg från Danmark. Han hade en gul och röd Focus med en Merco
61 i Nosen. Även han flög ett nästan lika elegant program som Finländarna. Enbart 46
poång skilde ettan från trean. På 4:e plats kom Ove Anderson som flög sin gamla
trouänare den modifierade Sharken med 5T46. I mitt tycke flög han lika sakert och pryclligtt
som vanligt men var nog lite ringrostig och kom först på fårdeplatsen 30 poang efter 3:an.
Skillnaderna mellan de ffra första var dock så små att det nästan bara rör sig om en
vindpust i ett av de liggande fryrkantsåttornas hörn som avgör om man hamnar på forsta
eller flärdplats.



Vårt stunthopp Stefan Lagerlwist hade lite svårt att riktigt få in rytmen och kom först på 5:e
plats. Det var dock inte lätt aft hävda sig mot virtuoserna från grannländema. Tre stycken
som alla flyger lika bra som Ove. Det har vi inte sett på 10 år. De resterande platsema
erövrades av fiader och son Blom, Per Carlin samt undertecknad. Bjöm Blom flyger lungt
och bra har goda förutsättningar att kunna klättra upp i listorna. Per Carlin har länge wnnit
det mesta inom semistunten och nu tagit steget upp till de de stora grabbama. Han hade
just lärt sig hela prcgrammet och flög med en fusldapp i handen men presterade trots att
han måste läsa på hela tiden ett rit<tigt acceptabelt program.

Tyvän bevakade jag eJ semistunten lika noga som storstunten. Den \Enns av combaUstunt
flygaren Niklas Nilsson följd av Rudolf Ross som kryper längre och längre upp på
resultatlistoma. FörhoppningsMs kommer åtminstånde Rudolf så småningom upp i

storstuntklassen. Niklas rerkar nog mest agna sig åt Combat men vem vet. Han kanske
kan uhrcclda sina stunttralanger också. På tredie plats kom Kent Hedberg som åld ner från
Karlskoga med Rudolf. Bjöm CranE ftån Red Baron kom på tiärde och en dansk gäst
smög sig in på 5:e platsen. Per Carlins mekaniker Calle kom på 6:e plats.

Det är gläctjancle att Semistunten har blMt en klass dels för unga lejon som vill upp men att
där även finns plats för de som tycker det är kul att flyga utan att för den skull vilja ofira
hela sin ftitid åt att stå och slita i cirkeln för aft kunna pressa upp sig några @ng i nästa
tävling. Om bara de som tror sig ha chans att vinna kommer till tävlingama blir det inte
många deltragare

Johan lsacson

Storstunt

Placering Namn
1

2
3
4
5
6
7
I
I

Semishrnt

1

2
3
4
5

6

Kerkko Kährevuo
Kaj l(arma
Aage Wiberg
Ove Andersson
Stefan Lagerlcvist
Bjöm Blom
Johan lsacson
WillyBlom
Per Carlin

Niklas Nilsson
Rudolf Ross
Kent Hedberg
Bjöm Crants
Jesper Rasmussen

Calle Carlin

Land Poäng
SF 4c/'5
sF 4013
DK 3999
s 3969
s 3863
s 3369
s 3275
s 3162
s 2876

Flygplan
lmpact
Egen kons
Focus
Shark
Nobler
Stiletto
Junar
Nobler
Nobler

Motor
os461/f,+pipa
sT 60
Merco 61
ST 46
Fox 35
0s 40
os46vF+piPa
Fox 35
OS 32 SF

S
ö̂
S
S
DK

A
D

1732
1575
1115
1049
7U

655

Flite streak
Banshee
Banshee
Shark 15
sig
Mustang
Mussler

os 25
OS35FP
Fox 35
ST Diesel 2.5cc
OS Mal35

OS 40 FP(Dixon)
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Nordisk mesterskab 1994
Oxelösund, Sverige

ll.-12.juni

Speed:
F2A-Speed konkurrencen havde i år kun
fire deltagere, men der blev kun sat tider
af to af deltagerne. Per vandt med en fart
på 288,1 km/t, og Göran Fällgren blev nr.
2 med 233 km/t.

De danske deltagere havde ikke meget
held i sprOjten, da det ikke blev til nogen
tider; men der blev skruet, justeret og
tenkt som aldrig for.

Om sondagen flgi svenskerne en kon-
kurrence, som var blevet afbrudt på
gnrnd af regn, og ved denne ngi Per så

hurtigt som 29l,6km/t.
Det er godt at se, at man stadig kan tå

gode toptider ved at
arbejde seriost med sit grej og ikke kober
sig til de gode
resultater.

Minispeed havde tre tilmeldte danske

deltaere, men der blev kun sat fire tider.
Jesper måtte udgå allerede inden starten
med en model i to dele. Niels vandt igen i
år, men farten var dog ikke så hgj som
sidste år, nemlig kun 194,5 km/t. I sidste
runde var Niels endda så uheldig at miste
sin model, da den forlod linerne med ca.
2l5Y,rn/t.

Carsten fik sin forste ofticielle tid med
sin CS .061 og satte deryed personlig re-
kord med 15l,2kmlt.

CS lqrZensen

Team-Race:
Selvom der var annonceret lithauisk del-
tagelse, blev Team-Race i år en ren
svensk omgang med 5 hold til start. Til
gengald flyves der starkt med motorer
af forskellig ost-obseryans; alle havde
potentialet til at dykke under 3.25, men
det
er nu ikke så nemt at omsette teori til
praksis, hvilket tiderne tydeligt fortreller.

Den ret friske ble st kostede nogle
propeller og indblaste modeller, men in-
gen alvorlige skader.

Finalen lagde ud med nogen forvirring
i forste stop. LObet blev blcst af, og der
blev dekreteret omfllvning. Det er nu
ikke nemt at s€, hvad der sker, når tre
ens, hvide modeller med prakisk taget
sarnme flyvefart og lyd suser rundt.

Ornflyuningen var sprendende de fw-
ste 100 omgange, men endte som et anti-
klimaks, da Mats/Flåkan udgk på 102

omgange med motorproblemer, og Peil
Hans manglende omgange.

TB

Good-Year:
Her var til gengald dansk deltagelse.
Niels havde stovet en gammel Rossi og
model zf, og den over 10 år gamle sag
kunne sagtens stå distancen, selvom den
snorkede og snoftede noget i starten.

Der blev flojet to indledende heat, og
på grund af blesten blev der sat tomands
heat, hvor de mest urutinerede blev
matchet mod de erfarne. På sat og vis en
god idö; der skete ingen dumme uheld.

Efter en uforståelig diskning i forste
runde scorede JesperA.{iels dagens bed-
ste tid pä 4.23, med en flryefart på en
23-23.5 sek.

Da GöranMats ikke kunne finde de-
res norrnale sub-21 sek., men faktisk var
langsomst med ca. 24 sek og Per/Gösta
med en fart derimellem, var der lagt op
til en åben match.

Desvere udgik GöranMats allerede
på a0 omgange (måske en knrkket plejl-
stang?), så Per og Jesper kunne brede sig
i cirklen.

Jesper/1.{iels trak stot og roligt fra Perl
Gösta indtil sidste stop, hvor motoren
lavede sin eneste udsrtter og dOde efter
starten. Desv&rre skulle Niels lgbe I U2
sektor efter modellen, da Jesper ikke tur-
de/kunne trrekke hen over de pittende
Per/Gösta, så resultatet blev en anden-
plads kun 4 sek. efter - kreperligt!!

TB

3.r Finale
4.11,4 7.09,8
3.35,8 7.51,'l
3.46,5 102 omg.
3.36,5
3.55,0

2.r Finale
-9.r4,9

4.23,1 9.18,9
4.38,1 40 omg.
5.15,3

total
1732
r575
1115
t094
734
655

Resultater

F2A Speed
L. Per Stjärnesund S

2. Göran Fällgren S

3. Niels Lyhne-Hansen Trek.
3. Carsten S.Jorgensen Aviator

F2A-14 l,fi) ccm minispeed
1. Niels Lyhne-Hansen Trek.
2. Carsten S.JOrgensen Aviator
3. Jesper B.Rasmussen Aviator

Speed Open
1. NieR Lyhne-Hansen Trek.
2. Per Stjärnesund S

3. Göran Fällgren S

4, Carsten S.JOrgensen Aviator

HIB Kunstflyvning
1. Kerkko Kehrävuo
2. Kaj Karma
3. Aage Wiberg
4. Ove Andersson
5. Stefan Lagerquist
6. Willy Blom
7. Johan Isaksson
8. Per Carlin

40

Begrn der- kun stfl yvnin g
1. Niklas Nilsson
2. Rudolf Roos
3. Kent Hedberg
4. Björn Crantz
5. Jesper B. Rasmussen
6. Calle Carlin

288,1 km/t
233,3 km/t

0
0

194,5 km/t
tnlkm/t

98,40 %
98,29 Vo

79,58 Vo

76,50 Vo

I
2028
1850
t875
1885
1784
t682
l62r
1408

3 total
1965 4045

1965 4013

t993 3999
2A84 3969
1973 3863
1687 3369
1634 3275
1452 2876

F?CTeamrace (alle fra Sverige)
1. Kjeld Axtelius / Bengt-Olof Samuelsson
2. Hans Andersson / Per Stjärnesund
3. Håkan Östman / Mats Böhlin
4. Göran Olsson / Mats Bejhem
5. Gunnar Härne I lanGustavsson

Good-Year ( Svenske regler, fri motor)
L. Gösta Bengstar / Pdr Ehnwall
2. Niels Lyhne-Hansen

Jesper Buth Rasmussen
3. Göran Olsson / Mats Bejhem
4. Ingemar Larsson / Stefan Lagerkvist
5. Kalle Carlin lPer Carlin

l.r 2.r
3.23,t 3.34,4
3.39,7
3.53,0 3.34,8
3.58,8 3.45,5

- 4.29,L

1.r
s 4.25,4
Trekanten I
Aviator
s
S

S

Disk
4.39,9
6.13,0

35 omg.

Fin
Fin
Herning
S

S

S

S

S

2
2017
2048
2006
1814
1890
1390
t64t
t424

F2D Combat
18 deltagere
nr.
12-18 Henning Forbech

Den danske Speed-lejr ved NM'94.



Good Year
Plac. Navn
I Johannes Thorhauge / Carsten Thorhauge Aviator

Lindl 2.indl l.senti
4.35,7 4.36.0 jl.-15,1

4.57,3 5.i 1,5 4. -13,4

4.33,8 4.:7.t 4.25,2
7.50,6 4.fi.A 69 omg
4.45,8 7.13.8 36 omg
4.54,5 5.09.1
5.04,0
6.11,5

92omg 6.33,4
10 omg 9.12.0

9.33,3 Disk.

2..santi Jinule
e. t8.g
e.5 5 .5

"1.5 l. J l0 .27,4
4.55.-l
5.12.6

finale

4 MatsBejhem lGgranOlsson 

- 

Sverige
5 Luis Peterse n I Jorgen Olsen Comet
6 Leif Karlsson/PerEhnwall q Sverige
7 Henrik Bentzen / Lars Hansen Kjoven
8 Stefan Lagerquist / Ingemar Larsson 

-' 

Sverige
9 Calle Carlin lPer Carlin Sverige

2 Leif O. Mortensen lOle Bisgaard
3 Jesper Buth Rasmussen / Kalle Fanoe

10 O. Andreanas / Z. Nerius
11 N. Jenkevicius / R. Platkiuikas

F2C Team-Race
Plac. Navn
1 Håkan @stmann /

MatsBghlin 

- 

Sverige
2 Bengt-Olof Samuelsson /

KjeldAxtelius 

- 

Sverige
3 Leif Karlsson / 

- 

Sverige/
Loet Wakkerman Holland

4 Jan Gustavsson /
Goran Rylin

5 Luis Petersen /
Jens Geschwendtner

6 Goran Olsson i
MatsBejhem 

-

Grigorius Orlovas Lithauen /
Jesper Buth Rasmussen
Per Sau erberg I
Niels Lyhne Hansen
O. Andreanas /
K. Roulandas
Z. Nerius /
R. Platkiuikas

f .indl 2.indl l.se rni 2.semi

3.35,0 3.42,7 disk 7.20,2

4.45,7 4.A2,2 3.34.9 7.21,9

Aviator
Aviator

Lithauen
Lithauen

3.50,4 4.A0,7

4.1g,3 3.56,3

3.57,8 4.21,9

3.43,0 3.46,3

3.17,,2

4.03.7 3.55,1

9. 10.

Comet

Sverige

Aviator

Trekanten

Lithauen

Lithauen

8.13,5

4.08,3 3.48,2 49 omg.

5.35,0 4.39,4

6.45,3 4.40,5

5.53,7
10

F2C Team-Race World cup point
17 Håkan Ostmann / Mats Bohlin (S)
L3 Bengt-Olof Samuelsson / Kjeld Axtelius (S)
9 Leif Karlsson (S) / Loet Wakkerman (NL)
6 Jan Gustavsson lGgranRylin (S)
5 Luis Petersen / Jens Geschwendtner (DK)
4 Goran Olsson / Mats Bejhem (S)
3 Grigorius Orlovas (LIT) / Jesper Buth Rasmussen (DK)
2 Per Sauerberg I Niels Lyhne Hansen (DK)

F2D - Combat resultater
Plac. Navn
I MatsBejhem 

-sverige

2 Tom Van Mauric Holland
3 Monique Wakkermann Holland
4 Peteris Brokans Letland
4 Pasunas Zigmas Lithauen
6 Håkan östmann 

- 

Sverige
7 Stefan SjOholm 

- 

Sverige
7 Ole Bjerager Kjoven
7 Bengt Ake Fallgren {r Sverige

Alk
Atk

7 Henning Forbech
7 Bjarne Schou

4.J.6.78.wwwww
WWLWL
WWLL
WL
LL
L

L2.3.wwwwwwwww
LWWwwwwwL
WLL
WLL
WLL
LWL
L W L
LL
LL
LL
LL
LL

12 Niklas Nilsson 

- 

Sverige
12 Loet Wakkermann Holland
n Vincent Bernecker Tyskland
12 Jesper Horsted Herning
12 Mattias Bltickerf a Sverige

F2D COMBATWoT|d cup point
Plac. Navn
I Mats Bejhem
2 Tom Van Mauric
3 Monique Wakkermann
4 Peteris Brokans
4 Pasunas Zigmas
6 Håkan Osrmann
7 Stefan Sjoholm
7 OIe Bjerager
7 Bengt Ake Fallgren
7 Henning Forbech
7 Bjarne Schou

s19
NL 15

NLU
LAT 8
LIT 8
S6
S3
DK3
S3
DK3
DK3

Håkan @stmann på arbejde. (Fota: JB)

Svensk model som pommes frites. (Foto: JB)

i'*-1" "
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Opråb fra
I i n estyri ngs-redaktionen ! !

Stof til bladet savnes og onskes, alt har
interesse.

Stoffet bedes sendr på diskette (PC-
format), thi jeg er redaki er ogikke sekre-
t&r, og mit to-fingersystem, er for lang-
sommeligt til for store tekster.

Er det ikke muligt at sende en diskette,
send da dit stof nedskrevet på papir.

Under alle omstrendigheder: SEND!

Ian Lauritzen
Humlebaksgade 35, st. th.
2200 Ksbenhavn N

PS. Overhold venligst dead-line.

Nyt katalog traTomå's
Mejzlik, Tjekkiet:

Blandt det sedvanlige udvalg af top-
og RTF (ready to fly) -modeller til Spe
ed, Stunt og Team-Race bemerkes e

kurios ting:
En teamrace model, fladkrops som e

Good-Year med en
påskruet motorkapppe til at skjul
KMD-motoren - til under
400 kr.

Det er robust begynder-grej, der må
ninde meget om vores Good-Yearklasse
i ydelse og håndtering, et godt initiativ til
at hjalpe nye i gang.

Prislejet erfor tiden:

ipeed-motor, fra ca. I.70A,

Limfjordsstavnet 1994

21.-22. maj

Vejret var det bedste set i mange år, del-
tagerne lige så skrappe og flinke som de
tidligere år, maden ypperl ig, ol og is pas-
sende kolde alt i alt en weekend at
mindes.

En krmpestor tak til de dommere og
ofticials, der fik det hele til at fungere, og
til de kgkkenalfer, der sikrede, ät med
mad og drikke duede heltene.

Til aftenens grillfest havde vi skaffet
en grill så stor, at den kunne have veret
anvendt i den spanske inkvisition. Den
krcvede mere kul, end der blev skrabet
af teamrace-motorerne; og den blev
BRUGT - der var ikke mange kvadratde-
cimeter for meget.

F?A - Speed
I speed stillede 6 mand, det storste antal i
lrengere tid.

De opnåede resultater indikerer dog,
at der er behov for mere trrening, selvom
det ofte lod godt. Kun Per Stjärnesund
var op til sit bedste med 288 km/t.

Jesper kloede frisk på med en enkelt
bygget model med en ,>boret,< combat-
motor. Friskt initiativ, men modellen
kunne ikke tåle loopene, eller fik piloten
slipset for Ojnene? Han skal nok kile sig
op i placeringerne.

I anden flyrning fik Göran endelig fart
på modellen, men af ukendte årsager tog

han håndtaget op af standeren en halv
omgang, fgr han var fardig. Det ville
ellers have givet ham en sikker anden
plads.

Alle andre
mer.

havde forskellige proble-

IB

F?A-U Minispeed
Fire danske stillede til start. Calle lagde
hårdt ud med en personlig rekord på
185,57 km/t, skarpt forfulgt af Niels med
180 km/t. Det var dog tydeligt, at Niels
kunne Oge, og i sidste flyvning nappede
han da også til guldet; men med 0,1 km/t
måtte han se sig henvist til sglvmedaljen.

TB

F2B - Kunstflyvning
Stefan Lagerquist benyttede sig af Ove
Anderssons fraver til at få sit navn Overst
på den nye vandrepokal. Aage var dog
ikke mange kvarte k-tal bagefter.

De Ovrige havde alle - med forskellige
begrundelser - droppet en flyvning. For-
året var vist ikke slået igennem i stunt-
land.

TB

F2B-B - Begtnder kunstflyvning
Per Carlin snuppede pokalen for nresen
af en efter omstandighederne flot fly-
vende Jesper Horsted, som igen var for-
fulgt af Niklas Nilsson.

I bunden af ranglisten, hvor kampen
mere står på antallet af gennemforte ma-
novrer, frydede Jesper Buth sig over ikke
at ligge sidst - noget, som de ovrige men-
te var en midlertidig tilstand.....der krem-

Pes' 
JB

Combat-finalen. (Foto: JB)

Speed-model, RTF med motor,
3.500,- kr.

fra ca.

Stunt-motor, fra ca. 1.300,

Stunt-model, RTF med motor, ca.5.000,-
kr.

Teamrace-model, RTF med motor, fra
ca. 2.500,- kr.

Combat-motor, fra ca. 900,

Combat-model, RTF uden motor, ca.
180,- kr.

Kontakt Niels formand eller Jesper
Buth, hvis du onsker flere detaljer.
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F2D - Combat
Ärets deltagerliste indeholdr 16 personer

ikke overvrldende; men til gengreld
udgiorde ,rTeam Danmark" ikke mindre
end en {erdedel af det samlede deltager-
antal! Det går den rigtige vej.

Samtidig dukkede en ny rrend op in-
den for combat reprresenteret ved den
danske debutant Jesper Horsted: Com-
bat flyvning med slips på. Gad vide, hvor
lenge der går, inden FAI gur det obliga-
torisk?

Favoritterne levede ikke helt op til for-
ventningerne i år. Sidste års nummer to,
Niklas Nilsson, endte på en. 12. plads, og
sidste års vinder, Håkon östman, blev
henvist til en 6. plads. Der var lidt mum-
len i krogene om >rmekanikerfejl"; måske
tillegges disse ikke nok befydnirg, men
en kamp kan godt afgares af et veltranet
mekanikerhold.

Ingen combat-turnering uden drama-
ik! Både Henning Forbech og Monique

Wakkermann måtte sande, at combatfty
godt kan flyoe et paent stykke vej uden
liner. Heldigvis faldt de ned (flyene altså)
uden at forvolde skade på andet end sig
'elv (stadigvak flyene).

{uglresonen var tilsyneladende gået
ind på cirkelmarshall Jens Vinter; flere
gange måtte han udfore akrobatisk
$umspring for ikke at blive torpederet.
Enkelte fik dog ram på ham, så Jens har
ytret Onske om helkropsbeskyttelse i
form af en bgffellreder dragt til nreste år.

En ros til dommer Jan Ovesen for en
stramt kgrt turnering uden vaklen i afgO-
relserne og selvfolgeligogså ros og tilltk-
ke til dette års vinder, Mats Bejhem ira
Sverige.

De danske deltagere gik allerede om
sondagen i gang med at trrene til nreste
åIs Limsordsst&vne, så måske når vi op
på medaljeskamlen i 1995.

Michael Henrilcsen

2C Team-race
rå trods af ringe dansk tilslutning, blev
det til 11 hold i Team-race.

2 og U2 hold fra Litauen modte op ril
start, og vi måtte supplere med Jeiper
aasmussen fra Aviator for at komme op

-r 3 komplette team.
Loet Wakkerman slog sig sammen med

Leif Karlson, da hans vånlige makker per
Ehnvahl skulle supplere *ig fra dom-
mertårnet.

Allerede i de indledende heat viste det
sig, at slaget ville komme til at stå mellem
4 hold: Håkon/Mars, Bengt-OlofA{eld,
!_q:t/lan ög JensÄuis. Dog skal nevnes
HåkonÄ4ats, som var det-eneste hold,
d.I prresterede acceptable tider.

I henhold til de nye regler skulle der
flyres 2 indledende heat og 2 runder 6
mands semier, så den storsle spending
Sik på, hvem der ville få de tä ledigä
pladser i semifinalen.

_ -Pr heldige lgode blev JanlGsran (med
4.1_8) og Goran Olsson/Mats Bejhem.

I semitinalerne blev der vist kontant
team-race, med prrestationer på 2 ad-
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varsler/hold/hear i alle lab, dog med €n
undtagelse, idet Mars BOhlin fglte,at in-
dercirklen var for liil€, og indkasserede
herved det rode kort for sin dåd.

Finalen blev et >rent<< svensk anliggen-
de, dog med Loet som pilot.

Ved 175 omgange hävde alle hold ind-
kasseret 2 advarsler og var hermed kvali-
ficeret til det rede kort, hvilket egede

ry-*{j.ngen, da Mats/Flåkon og Bengr-
Olof/Kjeld floj inden for en omgang.

Mats/Håkon trak det lengste strå,
men det skal dog siges, at skulle de have
flOjet 1 omgang mere, ville de vare blevet
disket for svinsk (svensk) flryning.

, Carsten Thorhauge

Good-Year
Der modte ikke ferre end 11 hold frem i
Good-Year i år, hvilket giorde det mere
festligt en normalt.

I lighed med Team-race, blev Good-
Year afviklet i henhold til de nye regler
med 6 mands semier (gud bedre det, en
omgang mere med et litauisk hold havde
givet mavesår) for kvalifikation til fina-
len.

Som det fremgår af resultatlisten, var
det de stabile hold fra Aviator, der kvali-
ficerede sig til finalen og herved nok en-
gang bekraftede, at ovelse gur mester

(Det forlyder dog, atBralerne Thorhau-
ge end ikke havde provefl Ojet eller tarret
modellen af siden DM 1993).

Under proveflyvning til finalen blev
Brolerne Thorhauge dog enige om at
trimme vindermodellen, så d; limede
tankroret fast, tarrede linerne af og skif-
tede starthandske til en ny og ren.

_ {grper/Kalle trimmede desperat med
7I7 forskellige moller, men måite konsta-
tere, at den r>overlegne.( flryefart var for-
svundet.

Ole[Leif prOvede ligeledes den nye su-
permolle, men måtte konstatere, at den
ikke forbedrede motorens starwillighed.

Finalen blev argiort på stabilitet allere-
de ved de fgrste pitstop, og omkring 80
omgange var forstepladsen reser-veret til
brolerne Thorhauge.

I resten af tinalen blev der udkampet
en god og sportslig dyst om 2. og 3.plad-
sen, men da team Jesper/Kalle begyndte
at tå problemer med starterne, gi[ team
Ole[Leif resolut ind og tog andenplad-
sen.

Efter sejren måtte vinderen traditio-
nen tro give en omgan g Ol til finaledelta-
gerne, (det forlyder dog, at denne tradi-
tion må hgre op, idet den efterhånden er
blevet en okonomisk belastning for det
samme hold hver gang).

C.T

Limfjordsstevnet 1gg4
Resultater

F2A-1A Mini Speed
Plac. Navn

I Carl Johan Fanoe
2 Niels Lyhne Hansen
3 Jesper Buth Rasmussen
4 Carsten Jorgensen

F2A EAI Speed
Plac. Navn

Per Stjarnesund
Niels Lyhne Hansen
Carsten S.Jorgensen
Goran Fallgren
Carsten Thorhauge
Jesper Horsted

I.FL 2.FL 3.FL bedste

flynr.185.57 0.00 0.00 185.57
180.00 180.81 185.47 185.47

0.00 0.00 t68.22 168.22
0.00 0.00 0.00 0.00

I.FL 2.FL 3.FL bedste World

flyvn. Cup
277.35 288:00 286.40 288.00 lb0.00 247.42 258.91 258.g1 60.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

I
)
3

3

3

3

1

)
t9

3
4
5
6
7
8

F2B-B Stunt Beg5rnder

I.FL 2.FL
Per carlin 

- 

sverige g2g 643
lgfprr Horsted Herning mf 7gg 7ZlNiklasNilsson-,Sverige 7lS 7M
Henrik Benrzen Kjoven 72 692
lngemar Larssor 

- 

Sverige 591 591
Jjrp.t guth Rasmussen Aviator 0 302
calle carlin- sverige 160 zsg
Bertil Andersen Persontig 50 llz

FzB Stunt ekspeil
I.FL 2.FL

ftef11 Lagerquist 

- 

sverige 1821 tg2g
ig:liberg Herning mf t7s7 1752
Leif o.Mortensen Aviatoi 176g l&z
Uffe Olesen Herning mf 1649 t4gl
Henrik Ludwigsen Kjoven 0 1453
carl Johan Fanoe Aviator 1306 l 136

3.FL SUM
71,7 1545
707 1509
604 1459
667 1359
407 1,192
258 560

0 418
95 207

I
2
3

4
5
6

3.FL

I7t5 3649
1783 3580

0 34t0
0 3130

t2t0 2663
0 2442

SUM World
Cup point

l4
10

6
4
J
2

1
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Johan lsacson
Domherrevägen 4
161 40 Bromma

Hq ! 081253760
94 09 18

Som ni vet har vi sedan förra året ett nytt uttagssystem för svenska landslaget i stunt. Man får
tillgodorakna sig poängen i SM dubbelt och därtill kommer poängen ftir det två bästa flygningarna i
andra tåvlingar under året. Sista tåvlingen i år blev Galax trofen eftercom Vänesborgspokalen
inställdes p g a oversvämning.

I tabellen nedan finns årets tävlingar i tidsföljd. Efter SM finns resultaten områknat till två fiedjedelar
eftersom det var den enda tävlingen som hade ke domare. Alla andra hade två domare. Sista
kolumnen år slubumman beräknad enligt ovan. Jag år lite osäker på vilka evenemang som är
aktuella nåsta år men jag tror at det år EM vecka 29 i Juli. För närmare detaljer är det båst att ringa
Mats Bejhem 08/ 59 08 01 79 (grenchefl eller Hans Andersson 08138 94 69 (SMFF ordförande)

Slefan och Ove får höra av sig till mig Qre 9 Oktober. Sjålv är jag tveksam till om jag har kapacitet att
åka ut i Europa och tävla för Sverige så troligen a'rs€r jäg min plae. D.v.s Erik faä äfså fundera.

Vidare hade Stefan Lagerkvist och jag funderat på en stuntkurs med tonvikten lagd på flygning i
anslutting till Våskustråffen under Kristi him. De hitintills relativt rraga planerna går ut på at visfutle
samlas torsdag kviill för seminarium om något byggtema. Fredagen skulle ågnas åt flygning och
gemensam dömning med diskusion av manövrar. På lördag har vi tåvling. Programmet kan
forckjutas, uökas eller minskas.

Namn Västku
St
träffen

Oxelö
pokalen

Windm
iil
cup

SM SM*
a3

Galax
open

sM*2
+2bästa

S Laserkvist 3640 3863 3578 5636 3757 361 7 15017
J lsacson 3275 51 26 3417 32s8 1 3367
O Andersson 3969 6005 4003 11975
E Biörnvall 3589 5677 3784 11157
L Roos 3543 5565 371 0 1 0963
S Ekstrom 3393 5656 3776 1 0949
B Blom 3369 51 98 3465 1 0299
W Blom 3162 4544 3029 9220
P Carlin 2876 4675 31 16 91 08

Hälsningar
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5TU\f[?uKs - ?f !
Det börjar redan röra på sig vad beträff-
ar L995 års stuntarrangemang!
Boka red.an nu helgen 27 I 28: e MAJ för då
blir det två dagar i stuntens tecken i
KUNGSBACKA. Organiserad flygträning hela
lördagen med videoupptagning rnrn. Domare
kommer att finaas på plats för att ge
tips om hur vi ska uppnå högre flyg-
poäng. Lördagskvällen ägnas åt diskuss-
ion och koll av dagens video och annat
som bara stuntflygare kan uppskatta !

Söndaggn ägnas åt tävling, dvs VÄST-
KUSTTRAFFEN. Anmäl gärna ditt intresse
redan nu ti1l Stefan Lagerquist, Vicka-
vägen 109 , 43900 0nsala, Tel 0300-266 84
så att han få en uppfattning om evene-
mangets storlek ! Lite tidigt kanske,
men vadå?

I,{I}TDMILL CUP 94

Årets versi-on av I,{MC avhölls den
LBl6 som var en lördag.
Dagen bör jade med hyfsat lugnt väder.
Dock sade väderprognoden regn franåt
förmiddagen och det stämde också,
särskilt tredje omgången blev ganska
blöt. Omgång ett och två var ganska
hyfsade både regn och vincimässigt.
Al1a deltagarnä, 4 st, f1ög fulla
omgångar, utom Lars och Stefan som
backade ur efter halva flygni-ngen i
tredje omgången. Lars pga för snål
motor och Stefan pga statisk elektri-
citet- han var trnrngen att hålla
handtaget med jackär:rnen som isolering
och då gick det ju inte att manövrera
längre ! Vann gjorde Erik Björnwall
övertygande med samma snygga Kestrel
som vanligt och med ST 46 ABC i nosen.
Vi övriga får väl skärpa oss tills
nästa gång- den gamla vanliga visan mao.
Domarna var skärpta trots regn och
blöta protokoll ! Speciellt tack til1
dem= vferanen P-0 Pettersson och nff
\omlingen i domarsammanhang Adarn
Steineck, känd som stuntflygare från
Kungsbacka. Han fattade det här med
dömeriet med en gång.
Tack också til1 Erling L. som hoppa-
de in som protokollräknare nä,r vår
ordinarie gubbe tvingades lämna åter-
b,rd. 'Lustig tävling; på fältet befann
sig endast de personer som behövdes
för att genomföra tävlingen, de täv-
lande, två dornare, en räknare , samt
Staf4ns far som fick agera publik !

Fast när man tänker efter brukar det
väl vara så på de flesta tävl::ngar??
Nåväl, när det hela var över tycktes
a1la vara glada och nöjda med sin in-
sats trots regnvädret.
Välkomna tillbaks nästa år !

]]'lFK-Lars R.

5 NArsg

PAUL WALKER vann open stunt vid
årets USA mästerskap i Lubbock, Texas.
För s jr:nde gången närmare bestämt !

Han f1ög fmpact med den nya Smith-
Nelson Precision Aero 40. Fem andra
körde också med denna motor.

Bill Werwages färgglada Junar (inte
den gamla gula) fick piloternas pris
för snyggaste mode11. (Concours de
Elegance )

Les l{cDonald, som var dar som ä-
skådar€, skänkte vid avslutningsban-
ket ten sin välbekanta " tri-ck shirt "
ti1l seniorvi-nnaren Robbie Hunt.
Les bar den alltid vid alla större
tävlingar såsom Nats, WI osv.

Fem gamla världsmästare var när-
varande- McDonald, Werwage, Gieseke
Hunt och Walker, fast den sistnåimnde
dr ju ny förstås.

Deltagarantalet var ovanligt lågt
bara 26 st i open stunt och lika
lågt i övriga str:ntklasser.
Resultaten finns nånstans i denna
tidning. Uppgifter från Stunt News.
/Red/
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Västerås tävlingen -94
940814

SPEED

Per stjnrnes'nd lj: ?;7t -::: t1*'

Västerås mfk 2%,6lrlrL

Cöran Fåillgren 14,40 13,52 ----- 2
Oxelözund msk 250,01sn 26f,,3

Ove Kjeltberg 15,95 ---- ---- 3
Solna 225,7

T/R
Heat:

l234FinalPlac

MatsBetrEim Galax 4,36,0 3,30J 3,29,3 7,112 I
Göran Olsson Solna

Per Sdärnesund 3,30,8 3,32,2 3,35,1 7,13,8 2
Ilans Andersson Galax

JanGusafsson Solna 3,34,9 3,34J 4,01,9 7,53,4 3
Gunnar lärne Solna

Kerkko Kehrävuo
Stenbackavägen 76 B
SF-OO670 Helsingfors

HeJ

Här skickar Jag resultaten av finska mästerkapstäv-
lingen. .Vi hade tre deltävlingar och mästerskapet
Iöses med prinsip "två av tre',. Slutresultaten av
Finlands mästerskap år L9g4 är följande:

Placering, tävlare r/* rr/* rrr /* Ertr/ *
I
2
3
4
5
6
7
I

K. Kehrävuo, MtK
E. Mayer, VtK
J. Karhunen, ViLe
K. Karma, Kiuru
L. MaliJ-a, Lammi
J. A1a-Tuuhonen, ViLe
A. MaIiIa, Lammi
P. Mustapää, LIY

100, o0
98,27
96,52
92,29
76,83
80,_23

100, oo
95 ,97
87,26
95 ,29
80, 59
23,_r,

100, 00
93,7O
94,72
90 ,26

"r_33
67,36
43,92

200, oo
L94,L4
L91 ,24
L87,58
L57 ,42
103 ,40
67 ,36
43,92

1,9.9.L994
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Lim baserade på losningsmedel
Lö sningsmedelsbaserade limmer

fungerar så att lösningsmedlet förgasas och
basen kyarstår som en förening mellan de
material som ska limmas ihop.
Lösningsmedlet kan dessutom reagera med
de dela^r som ska limmas ihop och mjuka upp

Kontaktlim
Faståln kontaktlim iir baserade på

lösningsmedel och klassas som "en-
komponentslim" (i motsats till wå-
komponents,se nedan), anviinds de på helt
annat sätt åin andra lösningsmedellirrrmer.
Båda ytorna som skall skarvas ihop ska

lnte ri ktigt

AIlt om Ll M
men en hel del som du oflo
undrot över och
görno velot frögo om !

dem så mycket aff skarrrytorna binds ihop.
Detta kan vara en fördel, som exempelvis
med fallet polystyrencement och
lösningsmedlet i lim för plastmodeller. Det
kan också vara till nackdel om medlet
"attackerar" och förstör delarna som ska
förenas, exempelvis vid försök att förena
expanderat polystyrenskum (den gnisslande
vita plastprodulc som kameror etc. forpackas
i) med vanligt kontaktlim. I det senare fallet
kommer plasten att smiilta ner till en liten
klump.

Den mest kiinda sorten av lim med
lösningsmedel (åtminstone för den vanlige
modellbyggaren) är "balsa cement", en av de
åildsta produkterna att förena balsaträ med.
Den iir ganska snabbtorkande, fyller små
håligheter litet grann och har måttlig styrka -
lagom för styrkan hos mjukare balsa. 'För-
cementering", eller dubbel limning, gör
skarven betydligt starkare. Detta innebåir att
man förser bägge de ytor som ska förenas
med eff tunt lager lim, låter dem torka, och
dåirefter lägger på nya limlager och förenar
delarna. Förutom den möjliga nackdelen med
sin måttliga styrka år det som begriinsar
balsalimmets anvZindning just dess korta
torktid; vid stora ytor eller komplicerade
skarvar ges inte tillräcktig tid att täcka alla
ytor med lim forrän detta bödat torka redan.
På bonussidan finns att balsalim torkar
kristallklan och lätt låter sig slipas.

beläggas med ett tunt lager av kontaktlim,
och sedan få torka tills ytorna kiinns torra.
Dåirefter ska delarna förenas. Styrkan i
föreningen blir mycket stor, men om bara
ena ytan limmas, kommer delarna inte att
fiista vid varandra alls. Denna omedelbara
förening förutsätter att man iir mycket noga

med hur delarna läggs mot va-randra,
eftersom det iir hart niir omöjligt att separera
delarna niir de har f;ist vid varandra. Olika
kontaktlim har olika torktider, och det finns
ingen absolut exakt tid tills limmet åir torrt
vid beröring. Man kan dock inte läta ytorna
torka allttöt liinge, över natten tex, för då
kommer lösningsmedlet helt att förångas och
limskarven blir dålig. Limmet liimpar sig viil
för att förena stora balsaytor.

Balsa, plywood ,de flesta plaster och
metallplåt låter sig förenas utan knot och de



hårda materialen låter sig förenas iinnu
strakare om de iir ordentligt rengjorda och
ytan görs litet skrovlig med slippapper.

Om man vill ha ett mycket tunt limlagsl
och kan göra litet avkall på styrkan, kan
limmst förtunnas med speciell förtunning
eller sk vanlig "thinner". Kontaktlim torkar
till ett gummiliknande tillstånd och låter sig
knappast slipas. Limmet iir inte "fuel proof ',
så skanrarna måste skyddas for
modellmotorbriinsle.

De flesta kontaktlimmerna attackerar
expanderad polystyren, som ju ofta används
för vingar. Ska vingkiirnan täckas med
balsaflak eller tunn hårdtriifandr (sk.
abachifandr, eng. obechi) får man hitta en
annan limtyp. Hos hobbyhandlarna kan man
ibland hitta speciallimmer för just detta
tilhälle. Lösningsmedlet iir ofta
ammoniakliknande, och metoden att limma
densamma som for andra kontaktlim.

Plastic cement
Polystyr6nlim iir det mest anviinda limmet

för plastmodeller. Det duger dock bara till
sådana plastsorter som låter sig upplösas
något av lösningsmedlet, så att delarna
snarast "svetsas" ihop. Det fuins flera olika
plastlimstyper, och ofta kan man få pröva sig
fram med "spill", för aff finna den rättå
kombinationen. Plastsorter med ,fbt, yta, ex-
vis PVC och ABS, iir de som kan orsaka
största problemen, och polythen och Teflon
likaså.

Vattenbaserade lim
För träarbeten i allmiinhet finns det få lim

som iir bättre iin vanligt vitt PVA-lim. Detta
anvåinds inom bygg- och möbelbranscherna.
Det iir ett "rent" lim ( man får inte knöliga
bitar av lim på hiinderna) och torkar rimtigt
snabbt. AllaPVA-lim åir inte lika
sammansatta och slutprodukten kan se olika
ut; vissa ?ir ganska hårda och sköra, medan
andra förblir gummianade och sega. Ibland
anvåinds lösningsmedel och inte vatten, och
dessa limmer kan vara lättare att slipä, men
Uir i gengiild inte lika starka. Faxan iir att
skarven spricker vid en stöt. Typisk torlctid
för PVA-iim äir en till wå timmär, så man har
gott om tid att förena delarna i rätt läge. h

Ytorna måste hållas på plats ordentligt
medan limmet torkar, eftrsom det inte

tthugger" alls.
Vatteninnehållet gör PVA -lim oliimpligt

för limning av stora ytor om inte delarna kan
hållas fast (med tvingar ex.vis) i ett par
timmar. Vattnet i de innersta delarna av stora
ytor kan behöva mycket lång tid att dunsta
bort, och man kan lätt låta sig luras av att
kanterna torkat. PVA-lim har dålig förmåga
att fylla gap i skarvar, och år vanligtvis inte
alls vatten- eller fuktsiikra. PVA-lim åir

billigt, limmar balsa, furu och andra hårda
träslag, rneo inte metall eller plast. Det kan
förvaras liinge innan det används, åir inte
brandfarligt, men måste förvaras frostfritt.

Man kan "försegla" expanderad
polystytjnplryt med utsqätt P-VA-lim (så att
aggressivare limtyper och lack inte tråinger
in), och japanpapper, siden och nylon kan
fiistas mot trä med PVA-lim.

Andra vattenbaserade limmer, tex
tapetklister, kan anvlindas för att filsta tjockt
papper (i st för trä) på vingkiirnor av
expanderad poly styr6nplast.

Epxilim
Epoxilimmer anvåinder sig av en kemisk

reaktion for att "torka", egentligen hiirda. Bas
och hiirdare ska blandas före användandet,
vanligtvis i lika delar. Härdningstiden kan

Engin€s

bt' Gig Eiffla enCer
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variera högst avsevdrt, från några få minuter
till många timmar. Vanliga typer är "5-
minuters epoxi" och "24-timmars". Eftersom
det rör sig om en kemisk reaktion, störs inte
limningen av yttre omstiindigheter,som fukr
t.ex. Hiirdningens hastighet påverkas dock av
temperafuren, och kan förkortas genom att
tillföra viirme. Epoxilimmer uppnår inte sin
slutliga styrka omedelbart efter håirdningen;
det kan ta flera dagar innan detta inträffar.

Eftersom de inte fungerar genom att en
del avdunstar eller löser upp delarna som ska
skanras ihop, har de en utmiirkt förmåga att
fylla håligheter och gap i fogar. "S-minuters
epoxi" är långt ifrån modellbyggarens
idealli-, siirskilt inte vid trälimning,
eftersom limmst inte hinner peneffera
materialets yta innan hiirdningen äger rurn.
Detta gäller inte vid limning av merall och
plast, men skarvarna blir trots detta starkare
om lim med längre hlirdningstid används.
"z+ttrnmars" epoxilim frestar dock för
mycket på de flesta modellbyggares tålamod,
och i många modellbutiker finns epoxi med
I-4 timmars hiirdningstid, vilka ger mycket
starka fogar.

Epoxilimmer lir bränslesåikra (dock inte
helt okänsliga för Nitrometan), vattensåkra,
och kan skawa det mesta inklusive metall,
glas och plast. Som alltid finns dock
nackdelar; epoxilimmer lir dyra, och de flesta
iir tåimligen sega, vilket gör dem svåra att
sprida jämnt over en yta. Därför iir det även
lätt att limskanen blir litet "flödande", och
diirmed även tung.

Det finns även epoxilim som blandats
med plast- eller metallpulver, för att bli en
"pasta" som kan användas för att fylla gropar
i stotta modeller (eller bilar). Dessa blir
hyfsat lätta att slipa, men inte lika starka som
lim betraktade, förståss.

Cyanoakrylater
"Mirakellim" eller ej, cyanoakrylatlimmer

åir en-komponentslim som håirdar genom en
reaktion med fukt i luften eller materialen
som limmas ihop. Fingrar, eller andra delar
av anatomin, limmas ihop lika bra som
modelldelar!

Det iir nästan det perfekta limmet förutom
av två skäl; det limmar inte vissa plaster
(butyrat, PVC och polythen), och det iir dyrt.
Egentligen blir det inte så dyrt per ska:v

rtiknat, eftersom det går åt mycket litet per
fog. Dessutom limmar det lika bra om åan
fyller skarven med bakpulver (eller sk Micro
Balloons).

"Cyano" finns i några olika fyper,
vattentunt med bara några sekrrnders
hiirdningstid, och något mer tjockflytande
med hiirdningstid på ca 30 sekunder. Man
kan skanra de flesta material (undantag: se
ovan beträffande plast), även balsadelar med
fett och brtinsle skarvas ofta utan problern.
Skarvarna blir läfta, f?irglösa, och mycket
starka.

Man kan fixera pianotrådar med varandra
innan man lindar tråd och löder ihop delarna,
och man kan fixera delar som ska limmag
ihop med andra limtyper med besvåirligt lång
torktid, så att man slipper nålar och tvingar.

Kä1la:

"Building from plans"- David Boddington
Radio Control Handbooks
Översättning: Staffan Ahlsfföm

Oversättarens kommentar:

Glöm inte bort att många limtyper kan ge
såviil allergiska som andra besvlir!
Lösningsmedlen i många limmer rir starkt
retande på lufwägarna och lungorna, och
detta gZiller siirskilt den lilla "ångpuff ' som
uppstår nlir cyanoakrylatlim hlirdar. Många
lir de som utvecklat svår allergi mot
epoxilim, och som inte kan anviinda dessa
oavsett hur tjocka handskar de blir. Vädra
ordentligt, och stopr tnte niisan i
limskanren!
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MERCO

Funderar du på lvlercomotorer?
Vi har provkört Merco 6L (nC versionen)
hemma i min trädgård. (Vi=Adam S. och
red. ) Meningen var att så småningom
flyga strrnt med den. Vid inspektion av
den alldeles nya motorn märktes att
mmtnr den had.e väldigt otätt cyl .enh.
(t kolvring och okromat lopp)
Nåja, deL skulle vä1 fixa sig, sådana
motorer kräver ju några körningar på rik
blandning för att det hela skall bli tätt.
men inte den här gången! efter en halvt+n
timmes sammanlagd körtid pyste det lika f
friskt i cylindern. fnge vidare. Tel-
samtal med Natans Hobby som sålt motorn
resulterade i rekommendationen att köra
motorn ännu mera. Men vi ansåg att det
nog inte skulle hjälpa med mer inkörning.
Adam var nu ganska deppig över sitt
motorval. Återstod att skriva til1 fa-
briken i England och fråga varför de
tillverkar motorer med så dålig preci-
sj-on. och varför inga handlare i Sverige
känner till att det finns en str-rntver-
sion av denna motor- 6L SS.
Svaret gav inget besked om den dåliga
tätningen men det visade sig att det
faktiskt firu:s en 6L SS men den måste
man beställa från fabriken.
Den har dubbla kolvringar (for att råda
bot på den då1iga tätningen? ) och en
del andra finesser för att göra den
mer stuntanpassad. Dom erbjöd sig att
bygga om motorn för en mindre summa

så vi får väI raDDortera vidare när
så skett.
Tom Dixon i USA säljer sin variant av
6L SS men då är den nästan dubbelt så
dyr och custombyggd fcir bättre passning
i cylinderenheten och en del andra
ändringar vilket gör att den har ett
övertag över standardversionen enl.
test i Stunt News nyligen. Men
Standard 6L SS är fortfarande en
mycket bra motor enl. damma test.
Dixonmotorn kostar c: a L70 $.
Fabriksversionen gfu väl för en
tusenlapp r:ngefär. Adam gav c: a 850: -
för RC versionen (utan trottel).
lned/ *

NEI: bg, jag ilt sagt, du får ingen ettr till din
modellmotor här!

Redaktören kan inte undanhålta
medlemmarna denna lustiga ruta från 1951 .

Red är narkosläkare på ett sjukhus i sta'n,
så lustigheten drabbdr hans 

-

verksam h etsområde dessutom.

På den tiden var eter en dagsrealitet vid de
flesta narkoser. Man fick inandas eterångor
tills man somnade, det var principen. Det i:

kunde ta sin rundliga tid innan patienten
kom i stadium lll:2, drrs var så medvetslös
att operationen kunde börja. Eler har den
nackdelen(för narkosbruk alltså) att var
mycket_lösligt i blod, varför cirkulationen
först måtte mättas, innan så mycket olöst
eter fanns i kroppen att man somnade.
Uppvaknandet tog lång tid (=llera timmar till
full vakenhet), och under denna tid mådde
99o/a av patienterna pyton faktiskt, kastade
upp och rumlade runt i sängen och var
allmänt stökiga. lngen ideal situation för en
nyligen hopsydd!

EteI utrangerades som narkosmedel i

början-mitten av 7O-talet, och hade då
sedan länge efterträtts av moderna
inandnin$snarkosmedel och snabbverkande
insomningsmedel som ges i spruta i

cirkulationen. Många sjukhus har dock kvar
åtminstone en etefforgäsare och har en
flaska eter i beredskap: Eternarkos kan vara
en sista och mycket etfektiv (livräddande
faktislct) behandling av svåra astmaanfall,
speciellt hos unga människor.

/SAm



IRVINE 40 RLS STI]NT

har testats ordentligt i Str-rnt
News av den australiensiske motor-
testaren Derek Pickard och får enbart
lovord. Deru:a motor är konstruerad
för pipstunt och "har alla de rätta si-
ffrorna på aäla de rätta ställena, och
med denna motor undviker man alla de
problem som har gjort att många tagit
avstånd från pipade stuntmotorer" .
fnställningsdata från testen :

Brian Eather pipa , LL r25x4 prop frän
samme gubbe, Enya 3 plugg, piplängd
L7,3 tum från glödstifr rill försra
baffeln, 10600 varv på marken, varv-
tid 5,5 sek. vid 2L m li-nor, L20 cc
B0 120 bränsle. Testplan Jim Armour
"Epic" spv 1600 mm, vikt 1850 g vil-
ket motorn tog hand om utan problem.
ELt något mindre och lättare plan
bör bli ännu bättre. Kanske något
att satsa på? ? lRedl

Ett knippe ryska stuntmotorer från
Tom Dixon- Retro Discovery 60 och
1ängst till höger Strakhovs motor
även den i 9-L0 cc klassen förmodli-gen.
Alla är "ABC crossflow designs".
Väger c: a 370 g inkl. dämpare.
Priset ligger på c: a t $ L75 I st.
Fofo : Dixon. gAn star nef- .

Beek i rrrfl-sk irr€rr ?

Det har väI hänt mer än en gång att en motor har bliwit
liggande mer än lovligt länge med åammalt bränsle kvar i
si6, eller hur ? SjäIv har jag ibland "glömt" en motor i
över ebt- är, och den har naturligtvis beckat ihop.

RengörinEfsarbetet dr inte lätt, och speeiellt kullagren blir
aldrig rena, hur jag än bär mig åt. Nyligen fick jag dock
Iära mig det slutliga (?) knepet ! Aran går till en flygar-
kompis från Lidingö , Karl-Erik Brunstedt.

Lös upp nfuJra matskedar pulverdiskmedel för diskmaskiner i
ljummet vatten, en L/2 liter eller så. SUN oeh Finish är de
vanligaste märkena. Leigg sedan de brunkladdiga delarna i denna
lösning eEE La€,, och borsta som vanligt med gammal tandborste.
(Ny tandborste elår oxå bra förståss, för den som viII vara
lyxig. ) Gojan lossnar fantastiskt lätt, I

: Lösningen är starkt frätande ! Hur frätande U*"o"--l
förståss på hur stark din lösning är. Handskar I
rekommenderas, och stänk inte, speciellt inte i I

Jag ha-r själv prövat detta reeept, oeh banne mig, det funkade , (0"0
Hur får man ur kullagren d.å ? Jr:, plocka isär motorn så ,lfut- b%du kan, och värm sedan vevhuset. ( Värmepistol f O," Vnfärgbortt,agning, en stund i varm ugn, försiktigt med glaslåga ,
något av dessa alternativ kan du säkert fixa. ) På en del
motorer ramlar kullagren ur vid lätt knackning, andra får
bankas ut med träpinne. GIöm inte att värma igen när kullagren
skall på plats igen.

t*r tr*
I

Staffan Ah1ström Jul i-86
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TOM MORRIS
327 Pueblo Pass
Anniston, AL 36206-1047
(20s) 820- l e83

Ll , g.,A\,

II conrrnouur'n
I Tiny, 3i l0 ounce unit installs in wing or fuselage. Use with any small 4
' cell nicad pack (Use it as tip weight!). Just before release of aircraft, turn

rn switch. After adjustable delay-(S to l5 seconds), gear seryo.will retract
ONLY if engine is running! Retract servo will extehd gear when engine

quits. Contröller rnonitors-engine with a tiny microphoie mounted of the
circuit board! Nothine else to irutall exceot the switch and your own

battery pack and seTro! Can use standaid servo - drives servo to
maximum safe travel limits. Retract sear is the wave of the future - if vou

wanr to wlN, then ger your GEAR UPII Only $39.95 + $2 S&H.',

JO}IAR PRODUCTS 
'44A 

RIYERHITLS DR.
Cintl, OH ASz44 St3..z1t.39o3 VIsa et IltC ok

RLLT =öRSTUVTFLY(AREAI

Thu rvorld's largest selection of control line planes
and equipment, including hard-to-find classics.

Write today for our new number four catalo

Price $S.00 
-i

Grandview, Mo.540j0

(8161761_0989

-PIOTILZ FULL S?UXT- 6tt rq. ln.
- Eng. .10-.a6 lO.S. .10 fP .ugs. I

- SPrn:36.t5', Full rlre ptenr
tlechlnc/htnd. cut pr.rlur brlre I ply

l- dclrln bellcrtnl, llcrlblc L.O. vtre
- llylon control hornr, al ttrp.n cov"r ln9
- Adrurteblc L.O. guldc, (orred g?rr rrtnr

Scrrtch llt: pltn!, rlbr, bcllcran\.
lcrdout 9utdr, llndtng gcer

full llt t70.00 Scratch ttt tlO.00 trictvt

SMITH'S MODEL PRODUCTS
* Manufacturer of quality model fuel tanks, kits & accessories

* Small & large square wedge; standard stunt; profile uniflorv;
built-up uniflow venting; and STUBNOSE tanks for sport and

compe tition
* Special "U-Design It" tanks -If you can drarv it, I can make it.
* Tanks and accessories for all events.

521 fanscn Avc., San Dimas, CA 91773 (909)592-2 I0O

"WORLD CLASS STUNT PRODUCTS"

Precision Stunt Engines (Stock & Reworkcd)

AE ROPROD U CTS Randy smith
1880 Scenic Hwy

Snellville, GA 30278

(404) e79-203s

Stuntcraft Foam Wings, Stabs & Other Conrponents

Bolly Props & Pipes. Complete Line

Custom Kits, Old Time, Nostalgia & Modcrn

Plans, Mufflers, Aluminum Gear, Hardrvare, etc.

SEND S.A.S.E. FOR CATALOG & PRICE

Ved.otheet Vtocl,eh
1 508-1 0 Thomas

$;t)-ffii $

Paint Stand Featured in Flying Models Magazine

Control System Components, Engines, Balsa, Sig Products

Byron Barker Engine Retiming GIZ) 94E-916Z
2l0l Logan Ave plans Scnd Large S.A.5.E.
Nerv Albany' IN 47 I 50 forproducts List

Bill Hopkins
5515 Bridgeton Dr
Arlington, TX 76018

Complete line of prolile and futl-bod1, stunt kits fiir Beginner t<t

E.rprt. Completc line of mulllcrs and hardw'arc

(81 7) 467 -g2ll Send $3.00 for color catalog

BOB &
KATFTY
ELLIS
(209)897- l68l

All American

B arn sto rrner

Magician

P-51 & Yak-9

2368 Ave. 396

Kingsburg, CA

9363 I

Catalog of
hand cut and

sanded arvard

rvinning kits

$1.00

CONTROL LINE KITS and ACCESSORIES

(216) 678-7001 *ad I^eryeS.A.S.E (2Stamps) forPrduct List

-NERING'S ENGINEERING & MFG.
Specialties Product Division

Carbonmaster@ Tuned Pipes, I*s Nering
Adjustable Horn Kits, 607 Stinaff Ext.
Adjustable Control Handles PO Box 3213

Kent, OH44240



TOM DIXON
PO Box 671 166

Marietta, GA 30066
OrderFax $M)973-9238 (4th Ring)

Catalog $3.00

Engines- Magnurn, Fox, K&8, ST,
OS, Merco, Royal

Quality Classic & Modern Stunt Kits
Over 150 Gontrol Llne Stunt Plans

AldrichFmA Models
STIINT George M. Aldrich
ENGINES 12822 Tarrytown

A S7ECIALTy San Antonio, TX 78233

"Home of the Super Fox .35"
"Superior Custom Engine Rework and Chrome Service"

Rol & Bob McDonald
28746Westfield

Livonia, MI 48 150
(3 l3) 421-4330

ff. D. 1/8" Elevator & FIap lIons
Ifome of the SST Tongue MulIIer
We Ifave HeaYy Duty Bellcranks!

w[tilDv
Urtnoushi

93 Elliott Place

Rutherford, NJ 07070

(20r) 8e6-E74
,EVERYTHING YOU'LL EVER NEED IN STUNT'
Free Catalog Free Advice Great Videos

Kits, Plans, Control Systems, Finishing Supplies, Pipes

CAROLINA-TAFFI NDER
Douo Taffinder

TAFF'S 8345 Delhi Rd

N. Charleston, SC

29406

#:ffibes&contents
MOPE!- Ear Protectors

FUEl' Heavy-Duty Line Clips

(803) 553 -7 t6e

,

CONTROTINE TANKS

UNITI,OW & STAI{D'D

Brochure S 1.00

AEROPIPES
Tuned Pipes for all makes lrom

"L]sed bv More
World &,Nats
ChamDS than
any Cfther."

.25 to 1.08 Displacement!

Bill \Merwage &
Randy Smith

1880 Sccnic HighrvaY

Snellville, GA 3A278

(404) e7e-203s

Great Video on l{ow to Sheet Foam Wings

Scottsmith
RD l, Box 290

Athens, I.fY 12015

Control Line Profile Stunter For

Competition Level Aerobatics

.FOAM COMPONENTS
DONE RIGHT!'

L&J ENGINEERING \*
13# WEST IÅGUNA AZUL

HESA AZ 85212
(ffiz) 3/t&1479

FOX .35 PLUS
OVER A |OOO IEST FLIGHTS

CASE REWORKED, DEBURRED , PISTON AND LINER CUSTOM FIT,RS-
REWORKED WITH OIL HOLES, CRANKSHAFT REWORKED & REBAI-ANCED ,

CUSTOM GASKET FOR BACKPI.ATE, SUPER TIGER NEEDLE VALVE

ASSY.(SERIES 2 & 5 REASSEMELED W|TH MAG|C HEAD AND STUFFER BACK

PI-ATE )

High Quality, Custom-Machined
As Featured in Flying Mc>dels and Model Aviation

No Flying Partner? Bob Baron
Can't Fly? 4957 Dana Drive
Humbug! Call Me. Kennesaw,GA30 lM
"We'll Hold One for You!" (404) 924-1 866

Money Back

Guarantee!

"My Products

Work!"

kFlfi
eeiakCgy s.A.sE. FtoR cArALoG

T&L(ST).51, Brian Eather Products, Wheel Pants, C/F z&3-Blade

Props, Tongue Mufflers, control components, venturis, Tanks,

T&L(OS V-F)46, S.T. 46's, PAMPA Rub-on Lettering Sheets,

"Finishing Friend" Holding Fixtttre for Painting


