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HL'st och vintersäsongen är här och Vet kan kanske vara daga att 

buuuuera bowwarenb verksamhet 

statera ett vär stunttävling 

hade inko~wult. '1'ragibkt, men 

lite grann. 'lyvärr tvingas man kon-

2'ick inställas , I'ör i'a anwälningar 

vi 2'örsöker igen nästa ar och vill 

passa på att uppwana alla wedleuuuar att slänga ihop en linkärra 

och pröva pä ett verkligt bchybbt sätt att Y'lyga. Let borda vara 

bättre i~art pä linbtyrandet i darr här klubuen, vi how har tillgäng 

till häda i'irr bana och instruktörer oclr kunskaper. 

Linstyrningen bjuder faktiskt pä benrationer sow en 1(C-sändare 

aldrig kan åstadkonnua. Dlan behöver faktiskt inte i'lyga antingen 

HU eller lina eller Irii'lyg. 

Glädjande nog'  har 2 kC-konati'lygningstävlingar avhållits. Uen ena 

vanns av fviklar lleinewyr, den andra av .,tei'an Litsberger. lre resp. 

fyra deltagare är dock inget att skryta wod,wdet finns Ju gott om 

kC-i'lygare i klubben. lcyck upp er, det behövs inte så värst wycket 

träning 1'ör att 1'lyt;a näl,orlunda hyi'bat. Gä tawman och hJälp var-

andra, pä det viset kouuuer man langt. 

Gräsklippningen bom varit en stötettan i wänga år, lösteg enkelt och 

elegant genow att vår ord2'örande !''risegg tog kontakt med lritids-

närnnden. Latta resulterade i att kouuuunen nwnera klipper väta 

banor utan kostnad en gäng i veckan. Let har i'ungerat fint hela s 

souwiaren. uärmed slapp vi köpa ny äkklippare vilket gör att klubuen 

besparas ett utlägg pä lU.000-15000 kr, 1•'ör att inte tala om all 

sevice oclt underhåll rom vi nu slit.per! Len gawla klipparen är 

såld genom ltoli' J:s försorg, de swä klipparna behåller vi i'ör 

klippning av depå och andra swåJobb. 

klubben blev inbjuden av 'Trelleborgs blygklubb att deltaga i llyg-

dagen den 7/y, vilket vi ocksä gJorde wed ärat i selfäll. Vara 

inslag var bland de Wera uppskattade. Vi deltog dessutom pä 1'unk-

tinärssidan med flera personer som parkeringsvakter. oe referat pä 

annat håll i publikationen. Uet var väl i stora uralt vad som hänt 

under sannesten. 1•,Ytersom hösten är här har  wänadsträffarna  komwit 

igäng igen, tvä wöten har renan avhällitb, teptewberwötet blev 

lite avslaget ai'>;ertom det knappt kom någon. Uktoberwötet var !'lera 

klasser bättre, ni som inte var där kan ängra er, nai'fe-

drickning, vildvisning sawt nalle W. som gav en levande beskriv-

ning yrån sin EL-flyg-VM-resa till Louuuel i Belgien i sovras. 

halls skulle tävla ocksä nian lyckaues kvadda(reparervart) sin 

Kleuun pä träningen. Utur, 1'ör hlemw'en var en snygg maskin som 

kunnat ta sig längs upp i prislistan. Vad rom ska hända pä wötena 

i'rawöver han man ju undra övar, gör Vet förresten och kontakta sodan 

någon i styrelsen när du har nägot bra flitslag! 

Nu är som sagt de långa mörka bygt,kvällarna här, alla uppmanas att 

ta sig i den sä kallade häcken och vygF,a rit; en ny Och trevlig 
4 

~~ögons Lun att visa ul,p nästa vär, varför inte en eller tve s.k, lin-

ryckaru, urrk, vidriga uttryck, linkontrollerat flygplan hetur det. 

loed, enskar alla su trevlig vys vinter, utom elflygarna som ocksä 

önskas en Lrovlig flygvinter, dow 2'lyger ju då ocksä har dow själv 

sagt ./1<ed.~ 
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" v Ax yY~Lr~11 äYt~,Iv " 

JA, orri den ändå. Kuiicle vara en ;oanad senare! Ivo är cien o:Lyeklit,t-

vis inte det, och därför var det i allra hö6sta grad lämpligt att 

li eakta de rekoii„~,endationer som stod att läsa i i'örra lrtiil'K-nytt 

anr;ående kinesiska spräckliga trädhärdsbomullsvantar. llet var näw-

li~,en kallt ute på i'ältet, vilket de soi~~ tog sig ditut kunde kon-

sLatez•a. 1Slasiet var slet ocksd vilket undertecknad f'icic eri'ara. 

i~allt och blåsigt var det hela påSkYrelgen, skälv var jab dock ute 

alla ungarna . k'~i larlbi'redaherr pekaue visa tecken på att det e J var 

läru~rlit; t att i'lyha. utan kunde t.ex. inte ställa ruouellen ifrån sig 

utan att uen blåste iväh~int;en överdrii't), lite våldsamt åven i'ör 

err annan 

1_örda~;errs väuerpro~,nos lovade irrfe heller något so,~,ruarv~iaer, wen 

u~ir~sarrrr, kunde mara inte se en ull på vä r;en!'I Jodä, alen det fick 

tuan också nöja sib aled ty bilen korr; inte lårrot i'örrän den körue 

fast. bä~,en sou~ var väb löna såsorihen uaue dust uessa uabar 

upY,,~ört att el.istera sow sådan. rörarenamed vidhärrbarrue fordon) 

lyckade. uocic ,ueu litet YrJälp ko,.una ånda ut till tältet. under f ör-

wi.uu~t,,err~ lot,~ Icoui iai.tiskt ett rry E,~,li b t E,i.inb ut, visa Y.,iloter ~.,ed, 

andra utan ~ifoclell. em edan urklor lcirua r;en~ocii sur,ua t,en ockra, vill 

Jar; wir,ua~~ uJciutt de moc.iellosa r,lloterna att, f'urutou~ u,itt nyuyt,,_,e, 

err riawkc:r aea rury r,s il, beskada lite uarur„al "skåpmat". Let va.r 

vätdit ; ~ ont oui nyheter. l,rr u~odell Sara dtuiirrstorre Jat, inte sett 

i~örut vor• e,. kickor ciuuuelddcxare utrustat; med :.aito ~s t,vdcy-linur•i~; a 

tyr taktare. rroblem wed r; lud5tröuunen trindrade dock r.oli' Joiiaxrs:.on 

lrån att Starta. ~n helt i'fi.rsk (,lti 2U i~l tick dessutoici sitt luitdoY, 

cienrra varY,reuiiär. 

vad Läller neri fortsatta i'ly~;säsonben hoyY,a~ Jat; uet U1ir fullt 

ti s ute pa ;filtet och att vi karr r',enou,i'öra ue Y,lanerade tavlirrt,arna! 

Atikael lcintala 

EL -LIN -FLY 
1 i\ ui~~tt U 

i'ly~;s det ~oiu vanligt ~önda~ar 14-15. 

~:L-Y:l,va 
nlu~beri Yrar tör avsikt att Starta kurs i t,l-lirrf'lyh snarast 

eller rättare sagt sa Snart tillräckligt antal deltahare ann~äl~ sih. 

lntresserad'1 r~ontakta i så fall A.~'riberg bel 1j223 eller Lars 

Ullson tel 40326. Ju förr dess bättre! 

AKTUELLT 
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~`~ En utmaning 

eller 
varför man håller på med el-flyg. 

Många i klubben kanske frågar sig varför vi~ som håller 
på med el-flyg har för motivering att göra detta. 
Det här som du läser nu är ett försök till förklaring. 

W
r 

~~,~~'' E`'~~y9

Jag har snackat med många el-flygkompisar för att för-
söka finna det verkliga skälet. 
Är det för att vi vill känna oss litet märkvärdiga? 
år det för att vi är litet stolliga? (Egentligen så 
är. vi väl alla litet stolliga, vi som håller på med 
denna hobby - Red anm). 
Är det för att bevisa att det faktiskt går utmärkt att 
flyga el-flyg? 
År det för att vi är så "tysta"? 
Är det för att det inte är så "kletigt"? 
Är det för att så många kompisar påstått att det inte 
funktionerar något vidare? 
Är det för att vi ska visa att vi är särlingar? 
Är det för att el-flyg är så vansinnigt billigt? 
Är det för att el-flyg är så enkelt? 
Är det för att el-flyg är så dyrt? 

Alltihop det ovanstående kunde vara sant, eller är sant, 
men se lilla jag har nu en annan uppfattning. 
Själv tror jag att det är själva UTMANINGEN att få det 
hela till att fungera till etthundra procent!! 
Utmaningen till att det faktiskt går utomordentligt bra 
att använda el-drift IDAG! 
Ja, jag vet att för bara några år sedan så var det 
omöjligt - nästan - att få några som helst bra resultat 
med el-driften. 
Men du!! NU är det annorlunda! 

Ja, ja, jag vet att jag propagerar för EL. 
Men det är faktiskts så att jag innerst inne skulle 
önska att fler klubbmedlemmar antog den stora utmaningen 
att ge sig på el-driften! 
Så, DU! Ja just du som funderat på att anta utmaningen, 
hör av dig till Knut eller mig - vi står gärna till tjänst. 

Och till dig som ännu tvekar, tag dig en titt på den 
stortävling som kommer att gå av stapeln i sommar här nere 
på Revingehed. Dit kommer nämligen st orfräsarna inom el-
sporten! 

Vänliga hälsningar 

Kalle. Qa~ Q~O Qoaod° 

 ~ 
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MZ TTLJF'F'~L~~ET ! 

Alla tidskrifter med självaktning ger sina läsare en gratis 
poster" på mittuppslaget. Så även denna gång TMFK-nytt ! 
Vad ni finner är en nostalgisk utflykt till det lyckliga 60-
talet, närmare bestämt till november -66. Då satt nämligen denna 
annons insatt i en numera avdöd amerikansk hobbytidning. Den 
vaksamme läsaren ser det finstilta längst ner på orderkupongen 
"11-66". Detta är ett knep som annonsörer använder fortfarande, 
för att kunna hålla koll på i vilka tidningar deras annonser 
syns bäst. 
Mycket försvinner, men somt består, däribland stilen på 
annonserna från America's hobby Center. Titta själva i Model 
Airplane News eller Flying Modell ! Stilen är precis densamma 
idag 
Vem har sett en Wera Mac .049 ? Jag har det inte. Däremot har 
jag faktiskt sett och kört en McCoy .35 :a, som dessutom jag 
vet förvaras i sin originalkartong. Ägaren slog sig så illa på 
fingret när han skulle starta den en gång sin ljuva ungdom, att 
motorn lades ner i sin låda och först togs fram för något år 
sedan på min enträgna uppmaning. Fox .35 ,pris zi 11.29, ja 
den finns ju fortfarande som "the No. 1 stunt engine", men 
priset är väl mångdubblat. Hur får man tag i en så'n numer, 
sedan Fregus Hobby körde på nosen ? 
Jag har roat mig med att jämföra priserna på en del av de 
grejor som :Finns nu. Liten tabell: 

Mackapiir Pris -66 Pris -86 

AHC katalog ~ -.50 tx 2.50 
OS 15 R/C 15.98 43.25 
COX .049 4.49 13.95 
Glo Plugs ist 1.- ist 2.79 
Engine Test Stand 1.75 10.88 
ENYA .60 R/C 42.50 95.-- 1) 

1}priset -86 från annan annons. 

Ack ja! 
Vad jag inte visste var att Top Flite's MonoKote fanns redan för 
20 år sedan. (Jag började kladda med modellflyg -76} Kanske kom 
plastfilm redan ännu tidigare ? 

Det sorn slår mig mest är att rätt litet har förändrats, trots 
allt. OK, R/C-förgasarna har blivit bättre, och avgasbaffeln är 
ersatt med ljuddämpare, men är det så revolutionerande ? 
Schnuerle - spolning, tja, det klarar man sig utan. Egentligen 
är det radioutrustningen för R/C som genomgått den verkliga för-
bättringen. Dåtidens "riggar" lär ha innehållit 1-2 rör {just 
det, rör !}, gummisnoddar och halvkilos batterier. I övrigt 
verkar det mesta sig likt. Har ni sett förresten, att Pilots 
gamla "Box Fly", som var det typiska nybörjarplanet för R/C -
novisen för 10-12 år sedan, nu dyker upp under ny flagg rned 
namnet "Barnstormer"? Så är det, mina vänner. 

Sensmoralen av dagens predikan, bröder & systrar, är den att 
det går bra rtied gamla beprövade grejor oxå. Fast själv flyger 
jag förståss ett fi~rdigbygge av skumplast och d:o folie ! 

Staffan A. 

P.S. 1x - tecknet betyder U.S. Dollars, min skrivare vill 
hellre rita en sol, dock D.S. 
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1•`LYuUAUl',lV den 7 : e sept . 

xi.lasväuret till trots blev det en ganska lyckad flygdag, solen 

sken ,.ju och ilet var rätt varu,t och skönt eftersom publikomrädet läg 

i lä ba}~om garden. Lot va.r glädjande att se sä mänga av vära med. 

leuuuar s fälla upp och hjälpa till med allt u;ö jligt loro måste göras 

en län liär uagi 'Trots mänga strykningar och omläggningar i prograrr,n,et 

vad de "riktiga" flygplanen beträffar, sa genomförde vi vår del med 

glans, utställning av ett oråicneligt antal ruodeller, salut flyg-

upl,visning nägra orngängar trots den hårda vinden. UppviSnings-

piloterna lriklas, otel'an och Mikael flög elegant och säkert och 

kalle 4,, sk~~tte mikrofonen rned den äran och gjorde reklam för 

klubben samt berättade vad grabuarna sysslade med i luften. 

vi hade mycket 1'o1k vid värt utställningsomräde dela uagen och 

nuånga kour i ra„, octi ställde i r::~gor octx Fick känna pä spakarna lite 

grann . v :i. t arms ured pä helsida i programbladet, vära egna reklau,-

lap~~ar u~:lac]es ut och :1: örhopl~ninosvis blir ue t nal; ra nya uaedle;;uuar 

~; enou, ~ie~.-a a.nsträn~;niri~ar. i~et var roligt att se att spi u►änga hade 

slipat n,out~ fler inett si E;, ett ~~-tal räknade vi till lonu sagt . 

L,r:Ling 1,. flade ålct änua f'rarx Värjö 1'ör att visa upp sixx nya sturxt-

kärs.•a, dagens snyi,~.,aste rnociell ucar, tvekan, t,vexieu,anget lockade 

r. :a l;SUU uc:talande, ,~,irrure än väntat men det i'är väl skyllao pa 

vzic.r•et: , klart. ä:r att ii~rrh i;,Jorue en stark irrsats . lack alla sop„ 

s tä.!.lric: upl> lxå ryagot sött, ingen nä,r,nd och ingen glörud ! j ,styrelsen% 

it(.;-icUlv~'1'I~LYt~ den 12/'j-tsb 

y.,~ ~/.i( 4rii 1 

.,oJ.i.~,t ~_.iue.r, u~ i g norclvästlig vixid b-1.2 ,u/ s. ire ciel ta~;are . 

~o,,,are 1-olle 1'etterssori och i.,ars tcoos. rar;alig purxlirc. ~alla J lö~;

,ryioat u,eu tanlce pa krlixsväciret. ~ent,t 1'ick avUryta siri sista 1'ly~; - 

nin~., pt; a u,cturuortiall, xr~rrr riac,ie aver, u,otortruu~~el i auura start 

o traa i öre li..riclxrir,~;eri .~Ll'ast p.lut;e ) .~iklas octi ~an icurdE~ aila tre 

o,r, t.;an~,arr,a utan na~,x•a drii tsprouleu, . alla u,äste träira Nä „,ar,civer•-

placeri.n~, till riiista r,än~,. r•.anba wanövrer na~anaue över liuvuuet pu. 

ciornai•na . Let ran ii, ~e UJ.i warrga po~:in~; av det . bron kul iiaue vi o¢h 

uet är vä1 det so,,, äE lruvudsalcen! 11ri'i,L• ! ~/"'1, /1 

"Juu~,e "~ 

rcesultat : 

1 Niklas lieinemyr 

Leugt ,\ylen 

~.ian Ullson 

z~+y3p 
ly`~~P 

1a~3p 

i 

~~~"t'C!2 L~5Nl'Ny ~ I I ~RRA NuMRETE~TC1eLySi'r vl Föcli9~vo< eweYogR; 
STAF'FAN q, : ~SM.~ FLYC~PL/}N~~av LioSSC 4~%ePSTRG, pL~+•ssf} g,le~jore t~iR Fo2.T—
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LN BETRAKT~LS); 1~iED VI55A CVL:ZDRIFTER OCH NÅGOT OM ~.-TAKTARE 

I Sr1SONG:rTIS 11-E TINNE. 

Det är en av d®m där varma sensemmarlt~ällarna. F3~ svag bris från 

sydväst. Ganska disigt så en låg sel besvärar inte. 

Piloten tankar upp ögonstenen med 94-6 blandning, -metanel-syntetelja-
vrider runt propellern ett par varv, ansluter glödklämma •ch slår på 
radi®n. 
Ger sen propellern ett lätt slag och ,4-TAKT matarn spinner igång med 
ett surr ganska likt en symaskin. 
P9_lcten ta:~:3r ut til?.. banändan, kml l ar roderfunktioner och metervarv, 
sätter n®sen upp m®t den svaga vinden, ger gas, stöttar lätt med höger 
sid®rader. 
Cgonstenen ökar farten, ett mjukt drag i höjdspalten och planet lyfter 
mot en rasa aftonhimmel. 
Pil®ten lägger ög®nstenen i en svag vänstersväng, prövar ett par rollar, 
som följs av en perfekt 1®aping, en kvickroll, ett par varv spin,-
-avslutar med några lugna låga pass över banan •ch landar med en perfekt 
trepunktare. 
Taxar in till depån och kan slå av motorn efter änn u en av dessa av-
sl~ppade problemfria flygningar där 4-TAKT metern lojalt ställt upp 
på ägarens minsta vink. 
För 4-TAKT motorn skulle ju vara den in®vatianen med den extra kicken, 

det realistiska ljudet, som ski~lT~e dra de stora propellrarna, med hög 

verkningsgrad vid relativt låga varv, gå bra på låg •ljeinblandning-

-gärna syntettilja, --allt detta plus låg 1jBdnivå etc. etc. 

Så var det tänkt.' 

Den värnande kladdiga 2-Takt motorn var död.' 

iJtvecklingen teg fart när allt fler grannar till modellflygfält klagade 
över tjutande 2-TAKT mc~t®ror som försedda med avstämda pipor levererade 
en rnass iv 1_ judterror . 

4-TAKT mit©rn är nu 10 år stam massproducerad m®dellmetmr. Den har erövrat 
en Tnodellvärld gentam sin tekniskt raffinerade konstrukktion och sitt något-
sånär hyfsade pris. 

De 4-Ti~T motorer som till en början lanserades var väldigt tystgående 
men också effektsugga och efter den första allmänna yran restes snart 
kraven på högre effekt, bättre trottlingsegenskaper, effektivare för-
gasare och ventilmekanismer etc. 

Tillverkarna ställde upp, ökade kubikinnehåll, komp., varvtal, styrka 
etc. och erbjuder idag 20 cc motorer som väsnas väl så mycket som någon 
TVhTAY~T~. c.ich fr~.n en mycket beskedlig bränslekonsumtion drar dagens 
4-TAKT motor i sig soppa jämförbart med nästan vilken "schnurle"porttid 
2-Takt motor som helst. 
Uch ger nästan jämförbar effekt.-
Vad återstår då idag jämfört med 2-TAKT motorn med sina få roliga delar 
och allmänt rigida konstruktion samt en oöverträffad drifts~:kerhet? 
Ja- man frågar sig. ;;tia.rm kanske, utmaningen att '~rsöka få alla sm~~ 
bitar att ftuzg;era tillf -redställande, ställa ventilspel med 005 t~ladm~,.tt etc . 

Fft~~rso~n L.t~T~~c':1_i.~~ .-~~ i~'.t~ st~~r still_ f~,r v~~.:1 ~'-r ~~ti.c._>n visa vartåt det 
barkar hän. -Det är spännande.' 

Det är en av dom dir heta klibbiga sensonunarkv~llarna. ~'i byig vind drar 

upp från sydväst och en stickig sol bländar mot en bakgrund av blåsvarta 

åskmoln . Fea~ nr~~nq S t0A 

~ 



Piloten försöker tanka upp sin ögonsten, men en dålig acc. orkar 
knappt dra runt elpumpen. 
Nåja -halv tank har det väl blivit iallafall. 
Piloten drar runt propellern på sin 4-TAKT mot®r ett par varv, an-
sluter g~ödkläaiunan, slår på. radion. 
Motorstartern trycks mot spinnern, 4-TAKT motorn snurrar o snurrar 
men tänder inte. 
Kan det vara glödstiftet som gått sönder eller är det så att glöd-
stiftaccen inte ger tillräcklig effekt. 
Bäst att byta stift.' 
Den byiga vinden tycks tillta. 
Undrar just om kamaxeln och ventillyftarna blev lätt ställda efter 
den senaste reparationen då kamaxellagret och vevstaken fick bytas. 

Nytt startförsök - 1~-TAKT m©torn går igång med ett rytande eftersom 
halva ljuddämparen ramlat av. 

Piloten taxar ut i den snåla vinden och hamnar i en av dessa för-
ädiska gropar igräsmattan, -~Sgonstenen tippar över anda, -propellern 
går i örarken och ,4-TAKT motorn stannar. 

Äntligen vid banändan, n®sen upp mot vinden, (som tycks ha ökat ytter-
ligare) . 
Piloten ger f»11 gas, ögonstenen sätter fart som en skrämd kanin och 
irrar iväg utefter banan. 
Upp i skyn rakt mot en stickig sol och en hotfullt blåsvart åskfront. 
En vinglig vänstersväng, trirtanarna står fel eftersom piloten glömt 
kolla detta pä radion . 
~,-TAKT motorn rossur,vill inte gå rent, kan piloten ha ställt den 
för sn~~1t. 
N1e11anrz~,istret då, måste ju sjunga snä~~t efter det 
tillsatt 5`%: :~2trc i soppan just för detsar:2na. 
rang.'.-T:;fLT motorn ger ifrån sig en ljudlig knall, 
bricka ach propeller far av från sin axel och sprids 

att piloten 

- spinner, mutter 
över landskapet. 

tF- ~'.:ii`~: ~:otorn har :'baktänt" -stannat och slått baklänges under bråk-
delen aY- en sekiznr?.. 

Piloter: ,- ~~~~>ar f;'x• att få sin öginsten tillbaka mot fältet utan hjälp 
av !~.-'1'r',c:T ~r~torn. Td~.r inte ända fram, det fattas 10 meter. 
Landningsstä7_let tar i betblasten och slås av. 
Genom den ti,ltagande blåsten hörs en djup suck från piloten. 
Det bldsvarta åskmolnet släpper sina första tunga droppar och dags-
ljuset avtar. 
Piloten konstaterar att ~.-TAKT motorn skilts från ögonstenen vid 
det knäckta motorfästet. 
~-TAKT motorer är individer som man måste lära känna. Egenheterna 
lika.s~. Och trots allt skils man inte gärna från dom.' 

(P.edaictionen har tillmötesgått artikelförfattarens önskan cam 
full anonymitet). 

Nsd ~ 

Fs. r11 anon3~rn angivare säker sig ha sett artikelfiirfat~aren 
flyga en Curare med en 10 cc G.S FSR ABC TVÅTAKT i nosen. 
Detta lär hR skett w~der den allra senaste tiden c~c:h uuv-
giften är bekräftad. 

 r  r'Ied/  
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Det har väl hänt mer än en gång att en motor har blivit 
liggande, mer äri lovligt länge med gammalt bränsle kvar i 
sig, eller hur `? Själv har jag ibland "glömt" en motor i 
Över ett år, och den har naturligtvis beckat ihop. 

Rengöringsarbetet är inte lätt, oeh speciellt kullagren blir 
aldrig rena, hur jag än bär mig åt. Nyligen fick jag dock 
lära mig det slutliga (?} knepet ! Äran går till en flygar-
kompis från Lidingö Karl-Erik Brunstedt. 

Lös upp några matskedar pulverdiskmedel för diskmaskiner i 
ljummet vatten, en 1/2 liter eller så. SUN och Finish är de 
vanligaste märkena. Lägg sedan de brunkladdiga delarna i denna 
lösning ett tag, och borsta som vanligt med gammal tandborste. 
(Ny tandborste går oxå bra förståss, för den som vill vara 
lyxig.} Gojan lossnar fantastiskt lätt ! 

KOM IHAG Lösningen är starkt frätande ! Hur frätande beror 
förståss på hur stark din lösning är. Handskar 
rekornrnenderas, och stänk inte, speciellt inte i 
ögonen !! 

Jag har själv prövat detta recept, och banne mig, det funkade 

Hur får rnan ur kullagren då ? Jo, plocka isär. motorn så ~längt-
du kan, r.~~:h värm sedan vevhuset. (Värmepistol för 
färgborttagt.iing, en stund i varm ugn, försiktigt med gasl~.ga , 
något av dessa alternativ kan du säkert fixa.} På en del 
motorer ramlar k~.~llagren ur vid lätt knackning, andra f~.r 
bankas ut rned träpinne. Glöm inte att värma igen när kullagren 
skall på platt, igen. 

Staffan Ahlström Juli-86 
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Liten teorilektion för R/C-flygare. 

Staffan Ahlström 

Precis som på stora flygplan, hjälper litat V-form på vingen 
till att hålla vingen plant vid normal flygning, och speciellt 
vid landning. För mycket V-form, däremot, skadar planets manÖv-
rerbarhet, precis som fZSr stora flygplan, genom att minska 
rollhastigheten genom att göra sidvindsstarter och landningar 
svårare, genom att kräva bättre koordination roder-skev i 
svängarna och genom att göra modellen för känslig för små. roder-
rörelser i rollarna. 

Det finns 3 typer av vinggeometri som ger god V-formeffekt vid 
låg hastighet men mycket litet sådan effekt vid normal flyg-
hastighet (dvs. under normala manövrar}: 

1} En vinge med låg "aspett ratio" ( = spännvidd / korda }. 
Vi talar om värden på 4 eller lägre. Tabellen nedan visar 
den ungefärliga mängden effektivt skapad V-form vid olika 
värden på aspett ratio. N.B. Gäller enbart i låg hastighet, 
dvs. vid landning (och kanske start också för. vissa, övers. 
anrn. } 

I I I I I I I 
I Aspect Rat i o I > 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 
I  I I I I I  I 
I I I I I I I 
I FffPki;iv V-form I o I oI oI oI oI 
I vid låg hastighet I 2 I 3 I 5 I$ I 15 I 
I I I I I I I 

2} "Svept vinge". Vid låga hastigheter genererar en bakåtsvept 
vi.n~;c också en viss men klart effektiv V-form. Effekten avtar 
med hastigheten , och är försumbar vid hög hastighet. Var 
6 -- 7 grad av svepning skapar ung. 1 grad effektiv V-form. 
Sålunda motsvarar 15 - 20 graders bakåtsvep ca. 3 graders 
effektiv `J-form vid låg fart. För mycket svep kan vara dåligt 
däremot, eftersom det även skapar problem med "tip stall" och 
en tendens att ge oönskade "snap"-rollar, speciellt vid höga 
G--tal (Am. "Pulling G's", dvs. kraftigt upptag efter looping 
eller för liten radie vid looping övers. anm.} Detta senare 
problem kan motverkas med "washout", dvs. att vingspetsarna 
skränkes nedåt. Detta hjälper vid upprät flygning, men ökar 
naturligtvis problemet vid inverterad flygning. "Washout" 
blir ju då "washin". 
Framåt5vept vinge skapar effektiv negativ V-form vid låg fart 
vilket naturligtvis inte är önskvärt. 

3} "Uppåtsvept vingspets". En uppåtsvept vingspets alstrar ung. 
1 gr_~ads V-form (vid alla hastigheter}, förutsatt att vingens 
"aspE:~;t, ratio" inte är stor. 

r 

Källa: "Flying and Improving Scale Model Airplanes", VJ.F.McCombs 
(Senior Engineering Specialist-Vought Corp.}, Air Age, Inc., 
Model Airplanes News, 1977. n 6.95 
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L N~ M y u s -~'~i v~c._. i r~ G 1~-1 
IIngdomane ~tK, yjuv, 1 samarbete med blfR Vingarna, Helsingborg, 

inbjudor till inomhustävlingar 1987-01-17,k1 1530 1 Drogårda-

ekolsa 1 D juv~ 4'y~ `

dlaeaer~ "Flygcr~lae9yKnott, sen/jua. 25-öres sen/jun. R7.H •en/jun. 

Peanut sen/jun. PSppea ekala'iriflyg (över 3; om epv, ej förbr,motor, 

bedömning enl. passot) gemensam klase. Eventuellt Peanut Speed. 

gemensam klase. 

AvgiSterr 25-örea, E7,B, Peanut 50i- eea företa klaee,30~- följande. 
-speed 

"Fluganklase"/Knott 15~- sen. 10~- jun.,Öppea skela/passot 20i-

Avgiften inbetalas senast m7-01-10 pA Pg 64 62 25-; (!ti1{ Vingarna). 

Senasen lnbetelning ooh aftersamgl.an pA platsen 50N förhöjning. 

IInplyeningar~ Lennart Palm 042-61 666, Peter Comfit 042-15 98 26, 

!dars Bellman 

!ligt uppdrag 

i ~C~C~G 
Andero Bellman 

Sekr, ~fK vingarna. 

042-995 65. (x~ ,~~~~ '~~ 
SM/i~O 

I HoP Cti/ ~'LUC~ ©clt 

~~ P~ oENNq ~vUNy?! 
' ~~~T~Ktt'~ K vL ' 

~ ,/ 
~' R, v pp`vSN, oM 7~FK- 

V L~~C~ • 
~~'LT~tl,q~vDE, Kon~rft~ 

1~a/~zy48ossE~v ,~,e~ve 
of T~~. /~z~~ o x 

i 
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» > LJTFCSRSÄL.JN 2NG ! ! 

Jag rensar i hobbyverksta'n och säljer följande grejor: 

WEBRA 20 R/C - kullagrad, gammal, 100:-
men mkt litet körd. 

BOX FLY 20S" - Pilotsats, mkt fin, 150:-
prima l:a plan ! 

"NYA KOMPIS" - 170cm segelplan, mkt 
Pin sats oxå,delvis 
byggd, kan Pörses med 
motor. Snygg modell, 
Bo Gårdstad-konstr. 

HINESS 09 - japansk glödmotor med 
dämpare.Bra till l:a 
linflyg! 

100:-

30:-

VECO 19 R/C - 9 år gammal, gAr bra ! 100:-
2 dämpare ingår. 

"STUNTY" - urgammal byggsats för 
linkontroll. 10-motor. 
SEMO. 

Kell Kraft - 40" Priflygkärra med 
gummimotor. Fin byggsats, 
en skönhet ! 

Dessutom: Propellrar ,nys, 10-16" 
till rimliga priser ! 

Staffan Ahletröm 040 - 45 53 66 

15:-

« < 

APRO PR 

oMs~~Er~ 
Känns muskelknuttarna 
igen?? Artalet är 
och gentlemännen ar Inga 
mindre än Lennart(v) och 
Arne Friberg, våra verk-
liga veteraner och trog-
na friflygare genom alla 
år. Arne och Lennart bög-
jade med modellflyg redan 
i slutet av 30-talet: 
Nio dellkonstruktionen på 
bilden kallades "Draken" 
och var ett segelplan i 
klass S2, minns Arne. Det 
fanns 3 segelklasser på 
den tiden och planen hög-
startades med upp till 150 
m. lina. Nuförtiden är det 
50 m. som gäller. Arne har 
kvar sin Drake fortfarande 
och har nyligen byggt en ny 
för att kunna ställa upp på 
oldtimertävlingarna som 
arrangeras då och då runt I 
om i landet. Mysigt med. 
lite historia eller hur? 
Det blir mera i nästa 
nummer!/hed./ 
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AHLSTRSN STAFFAN 

ANDERSEN PATRIK 

ANDERSSON CHRISTER 

ANDERSSON OLA 

ANDERSSON OLLE 

ASK ARNE 

BROBERG MA6NU5 

DA6NERYD ANDERS 

FRIBERG ARNE 

FRIBERG LENNART 

FRIMAN LEIF 

6ULLBERG JONHY 

HANSSON FREDRIK 

HANSSON MIKAEL 

HEIMEK"K !iIK'_AS 

HDLN6REN ARNE 

HOLKGPEN CHRISTER 

?!OLNuPEN STEFAN 

l~uLK6REN ULF 

JOHANSSON FOLKE 

JOHANSSON HELfNA 

JOHANSS3N 401 F 
J5't°~"i BEN"vT 

b:RIS'EKSSON TOMAS 

LA6~RE~AD NIKLAS 

LEVAU CHRiS-ER 

LIMDBV:ST AND4_~$ 

.r;Dgt'IcT E'S1; 
L:'484'JI"T MATTHIa: 
~T.NNb ER:'Nti~ 

L'SBEP.GEP LEIF 

Li'SBERGEF ROLAli:: 

CITSFE44ER STEFAN 

L5F"c4E!t ~!A"cN:'F 
y$LKSa~r, 'OKAS 

H'.'_SS?': 4:J 
-_SS~!i ULF 

;4' :~!i 3EMGT 
OHLI!! kRGNi;S 

OL"cF~~~'' .,L~ 
OLSSOR JAN 
os :;ati JOHN 
.LSS~f! ~~A ,. 
FAU' CEK OHhN 

FEHRSOM 'ARS-OLA 

PERSSON STAFFAN 

PETTERSSON PER-OLOF 

P,INTAL~ MIKAEL 

4OOS LARS 

STP.ID~? KNUT 
SVENSSON NAGNUS 

TRAhE FER 

TRULSSC;t HdKAN 
VEA!IEtiLIND TORSTEN 

{iESTEP.BLAD KALLE 

JIBER"v JAN 

öSTER6REN ANDREAS 

UTSKRIFTSDATUN 861lCc' 

### TMFk: ### 
~3F## med I crosf ertecl;n i ng ### 

CGLLINS Vä6 34 Z36 00 HöLLVIKSNäS 040145 53 66 

HJORTRONVä6EN 4 231 00 TRELLEBOR6 0410/198 36 

HOUSLAGARGAT4'. 8 231 00 TRELLEBOR6 0414!147 59 

ANDVä6EN !C Z3D ZZ SNY6ENANN 0410/293 44 

LEDAMOT 

VENDELSFRIDS6. 13B 4TR. 217 64 KALMö 040196 48 11 

S.HA's 4 270 52 BORRBY 

LäRARE6ATAN 17 23! 00 TRELLEBCR6 0410!128 43 

KUARNH5G56ATAN 20 218 00 HäSSLEHOLK 

AL5ATAN 69 Z3! 00 TRELLEBDR6 0410!132 23 DRDFöRANDE 

RdOMANSOATAN bB 231 00 TRELLEBDR6 0410/124 85 

MDDESHäG5VäGEN 56 B 131 00 TRELLEBOR6 0410!348 90 KASSöR 

BANVALLSVA6E!~ 4' Z31 DO TRELLEBORG 0410/172 68 LEDAMOT 

EOKEUåGEN 5 T31 00 TRELLEBDR6 0410/117 44 

BOKEVä6EM 5 Z3I 00 TRELLEBOR6 0410/117 44 

LÄRARv"•ATA'.4 la 231 00 TRELLEBDR6 0410!196 51 

PcNNI!fGSTRbKET 25 23i 00 7RELLEBOR6 0410/403 63 

FEKNi!zESTRbKE' 25 231 00 TRELLEBORG 0414/403 63 

FENNINGSTRdKET 25 231 DO TRELLEBOR6 0410!403 63 

KAPTE!i5VäGEN i8 13! 04 TRELLEBOR6 0410/340 82 

ALndCKAFRUNS UÄG 6 23! DO TRELLEBOR6 0410/166 65 

ALBåCKAFRUNS VäG 6 231 00 TRELLEBOR6 0410/166 65 

ERIKSEOP.ESUäS=N - 230 23 ANDERSLöV 0410/202 6Z REU.SUFFLEANT 

SSTER"vATAN 6 231 OD TRELLEBOR6 0410! 

dLAVåGEN :i 231 DO TRELLEFOR6 0410/346 02 

SOLUIf SUdGE!i i 1 235 OD HöLLVIKEN 040145 49 90 

c='E'."'3GEt! .. T30 1D SKANöR 0401y~~.Z//4- SUFPLEANi 

S'PA~?.;6A'AK .13 TJ'. 3. TRELLEBORG "v4141 

TOKKARPSUäGEK i31 A 131 00 TRELLEBOR6 041G1 

ST,RA;tD"='AM 'sTF 231 00 TRELLEBDRE 04101 

B~P:ELUR,S:'äGEN 17B ?5Z 48 VäXJe 047"v14öT 36 
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