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BESÖK PA FLYGMUSEUM I LINKZSPING~

Skånes Modellflygförbund (till vilket TMFK är ansluten} planerar
att under hösten-vintern ordna I-dags bussresa till flygmuseet i
Linköping. Detta är ett fantastiskt tillfälle att se de c:a 30
flygplan som står utställda där! Genom att landstingen bidrar
till kostnaden, skulle priset bli 50:- för stora och 10:- (just
det,tio pix!} för de små, dvs. medlemmar under äldern 26 år.
P~ museet finns Gloster Gladiator,"Tunnan",Tiger Moth,Fieseler
Storch, "Tummel isa", SKI Albatros, Bucker Bes-tmann osv. osv.
Exakt datum för utfärden inte spikat -ännu, men i det brev TMFK
fick nyligen från Skånes Modellflygförbund uppmanas alla
intresserade att anmäla sig till sin klubb för att man därefter
skall kunna detaljplanera resan. Det kan tänkas bli flera resor
om intresset visar sig vara mycket stort. Hör av dig snarast till
ordföranden Arne Friberg i cykel-~ hobbyaffären på Algatan,
eller ring! (Tel-nr. finner du på annan plats i TMFK-Nytt}
Staffan Ahlström
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TMFK:s STYRELSE
ORDFtlRANDE
ARNE FRIHERQ
ALGATAN 69
231 00 TRELLEBORG
0410/132 c^3
SEKRETERgRE
LARS BOOS
SLUSSGATAN 4
231 00 TRELLEBORG
0410/102 83
KASSÖR
LEIF FRIMAN
MODESHÖGSV7IGEN 36H
231 00 TRELLEBORG
0410/348 90

4fx1P~-~ytt

3-87

NÅR kommer nästa nummer aa TMFK-Nytt ut egentligen, har en del
medlemmar undrat.(minst 2 st) För den som inte fattat det otroliga ännu, så är det du håller framför dig just nu det senaste
numret av TMFK-Nytt. i';tt ganska bra sådant med fina inslag från
flera medlemmar och en del nya friska grepp från Staffans dator.
Vad tycks om det smaskiga omslaget t.ex.?(Red. vet inte om Jonny
gillar att bli betraktad som smaskig, men resten d$..)
Vi börjar med att se tillbaka på sommarens verksamhet. Dåligt
väder i längre perioder har väl inte bidragit till intensiv
verksamhet, men vi kan i varje fall trösta oss med att de dagar

LEDAMÖTER
STAFFAN AHLSTRÖM
C ÖLLINS VäG 34
236 00 HtlLLVIKSNAS
040/43 33 66
JONNY GULLBERG
BANVALLSVAGEN 47
231 00 TRELLEBORG
0410/172 68

vi haft speciella arrangemang har vädret varit perfekt!
WMC kunde inte varit bättre och v:~.rt flygmeeting var helt fantastiskt både ur väder och deltagarsynpunkt. TF);{:s flygdag som
vi deltog i var också hyfsad fast lite blåsig.
Men några R/C-tävlingar blev det ju aldrig, vi får väl skylla det
dåliga intresset på någonting, alla förslag välkomna!

SUPPLEANTER
CHRISTER LEVAU
ASPEVXGEN 21
230 !O SKANÖR
040/47 21 14
PER-OLOF PETTERSSON
HÖGALIDSVtiGEN 20 8
231 00 TRELLEBORG
0410/123 39

~n sak som funkat bra är gräsklippningen, kommunen har hållit
banorna kortklippta och fina Ylela sommaren, ett verkligt glädjeämne! :ett initiativ som rönte omedelrar uppskattning var vindstruten som Litsbergers ordnat fram. gen kan placeras där man
står och spakar vilket ger bra kontroll på vindriktningen.
TD]FK har figurerat i internationella sammanhang genom i;rling

REVISORER
BENGT NYLEN
HLATISTELVAGEN 11
230 !O SKANtlR
oao/a7 11 70

finne"som ingick i stuntlaget vid ED1 i. Nyköping. Visserligen
lyckades inte Erling så bra .men det ä.r ingen lätt uppgift att

KNUT STRIDH
STRANDMALLAVt(GEN 2
231 00 TRELLEBORG
0410/343 Ob

dessutom!

REV SUPPLEANT
ROLF JOHANSSON
ERIKSHORGSVAGEN 7
230 23 ANDERSLtlV
0410/202 62
FLYGFIIL TET
0410/307 49
äR DET NA00T NI
UNDRAR tlVER ?
TA DA KONTAKT
MED NAOON AV
OVANSTAENDE
PERSONER.

M~i<

tampas med r~zropaeliten och med en profilkärra av träningstyp
Nian har kunnat se en del nya kärror på vårt fält i sommar och
~s]..a. !•~ikaPl. f$intala.s Sr 5 m~~l 90- _
dst ä r iu mer. än trevligt.
fyrtakt, Rolf J:s Laser (ABF), Litsberger"s MACii 2 och Curare
(instant kit på flygmeetinget), Jonny G:s Akromaster 40,
Lars K:s 60-stunter med flera. za gärna bilder i svart-vitt p-~
kärror, folk, verksamhet, mm, mm. och skicka till red. så
hamnar de i TP7FK-Nytt så småningom. År det något speciellt du
,gill läsa i blaskan så. hör av dig till red. Material behövs till
nästa nummer! Kom även med förslag till underhållning på årsmötot i december! Byggsäsongen är. över oss igen! Börja på din
:römkärra-:<.8 redan nu!/Red/

. Pot+?iro ti'T ~ 7 ~g - 0

TMFK NYTT:• RED.
STAFFAN AHLSTRtlM
C ÖLLINS VÄG 34
236 00 HÖLLVIKSN7iS
0410/43 33 66
LARS RODS
SLUSSGATAN b
231 00 TRELLEBORG
0410/102 8S
KALLE WESTERBLAD
ALFREDHtSLGTRAMPARES GR.1
230 !0 SKANäR
040/47 37 87

PÄ UI1riSZAGr;T :
Jonny Gullberg
med "Akromaster"
(Pilot) nya 40 X

1957 1 1987

'Jag gick
över till
eldrift,
nren sedan
stod jag
-inte ut
med tyst-

I

naden!"
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Ja, det är vad som händer när man tänker ta och skriva ett
par rader till vår klubbtidning. Ideerna bara plötsligt
är försvunna....
STOPP! (Eller som man nuförtiden skriver) STOP!
Nu börjar det att lossna.
VARAT FLY-IN.
Bra rubrik på en företeelse som gick av stapeln.
Denna "tävling" fick ju en massa "dolda" klubbmedlemar att
Till och med FRIFLYGARNA gav en liten uppvisning.
visa sig!
Låt vara att det var en grabb på cirka 12 år som nog gjorde
sina första erfarenheter i konsten att bemästra elementen.
Mig gladde det oerhört att få lov att skåda hans härliga
glädje när det blev klart att han klarat bronsmärket! Sådana
upplevelser ger en gammal man som mig en härlig känsla.
Över till "tävlingarna".
Landningstävlingen gick av stapeln och visade ju sig vara
ganska så knepig på grund av den höga säd som växte. Det
var liksom något svårt att komma in på så låg höjd som möjligt
för att kunna sätta kärran exakt på märket.
Efter tävlingen
talade Bengt Nylen om för mig att han hade väntat sig att jag
skulle störta ner min lilla el-kärra direkt på märket och
därigenom ta hem först priset.
Vad Bengt inte visste var att
jag i denna kärra har en rätt så fin motor som jag nog inte
vill offra på detta brutala sätt.
Eller så var det väl så
att vännen Bengt många gånger har fått lov att studera min så
kallade landningsteknik och väl många gånger undrat om det
var en störtning eller landning. Such is life!
Du som läser det här kanske undrar hur det gick för mig, well,
det får du läsa om på ett annat ställe i denna tidskrift.
Du vet, min blygsamhet förbjuder mig att tala om detta här!
Nä, jag hamnade väl som vanligt bland de sista, fast f-n vet,
där var ju några som missade det hela kapitalt. He, he. Vilket
är lika med synnerligen stor skadeglädje.
Uppvisning!
Ja den svarade Lars Roos för. Herre du min skapare! Det var
grejor det! Hast DU mir gesehen! Han gjorde allt utom att
radiostyra sin modell! Som anligt så gnällde Lasse lite
grand då jag gav honom en kö~limang för hans fina finish på
kärran...
Finishen var naturligtvis inte på topp då den skulle
varit si och si och si och så! Sanningen är den att Lasse
har en storartad finish på sina kärror förutom att han är en~
hejare på stuntflygning.
Tack Lasse, det gjorde du bra!
Gemenskap!
Ja, det var ju det som det hela handlade om! Tänk så fint vi
hade det! TOPPENMYSIGT! Familjer i gröngräset! Barn som lekte!
Fädrar med stirrande blick, krampaktigt kramande sin kära, ja
alltså sändare. KORV!!!! ~vBRÖD~ ~ ~ ~ ~ OCH ett SJUSÄRDELES gott
HUMÖR! .
Tack tävlingskom~~;$tn !

forts .

0

~

~

roQn fiRÅNF~Råc,, Ett förslag!
SoON°~- ; Bombningstävlingen gick ju inte riktigt av stapeln
då vår kära tävlingsko~rnite upptäckte att under rå—
dande förhållanden en liten viss fara uppstod.
Det var ju lite lättare att träffa publiken med den
sandfyllda filmburken än själva spannen som stod mitt
på banan.
Tävlingsmomentet fick därför utgå, och
detta mecl all rätt!
Jaja, men nu kommer mitt förslag~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~
Nästa år föreslår jag att vi i stället för sandfylld
filmburk bombar med ÄGGi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ~ i i i i i
ÄGG j a .
%~
Jag ber härmed de ansvariga att föreslå de medverkande
ikläda sig äggtåliga kläder och i stället för en spann
som måltavla, så är jag säker på att våran käre ordförande Arne ställer sig mitt på banan och agerar bombmål!!!!
Vi uppnår då en massa grejor. Arne löper risken att bli
ordentligt nerkletad. Samtidigt så kan ju en hel del
medlemmar få utlopp för sina inneboende aggressioner
mot styrelsen. Vidare så är det ju en morot att få
lov att träffa Arne på detta sätt, så jag antar att
väldigt många kommer att ligga i verklig hårdträning
och vi får då så småningom en högklassig tävling där
de som deltager nog kan hävda sig i internationella
sammanhang!
Ja detta var alltså bara ett litet förslag!

~1~~~~~~~~

Sluta inte att läsa nu!
Nu kommer det! Ja, du vet det där med elektringstet.
~
Här är några tankar.
~
Det är ju så att denna gren inte har gripit en massa
~ människor, utan det är ju bara ett litet fåtal som
~
blivit frälsta. Detta är sant! Jag vill inte här för~1 söka vara någon sorts frälsningssoldat, men om nu någon
går runt och har sina små funderingar när det gäller elflyg, så kan jag bara här tala om att jag gärna ställer
upp och besvarar alla de frågor som jag kan besvara.
Jag är inte blyg, så DU behöver inte vara det!
Tänker du börja med el-flyg så kan jag bara tala om för
dig att mitt hobbyrum börjar att bli alltför välfyllt
med modeller, så där finns grejor till salu! Välflygande
enkla, och MYCKET prisvärda!
Hihi, nu har jag lurat dig till att läsa min lilla
annons oxå!

Till slut!
Tänk vilken fin hobby vi har.
Tänk vilken fin gemenskap den ger oss.
SAFE LANDINGS!
Kalle.

~ ~'"1.___.'~G ~~.G
,Trelleborgs Flygklubbs flygdag

5/9

.~~`,~ ~ ~
och

25-årsjubileum

~~ den

blev en ur TMFK-synpunkt hyfsad tilldragelse. Fn hel

del av våra medlemmar hade trots det korta varslet kunnat
få tid med lite PR-verksamhet denna lördag. Vädret var
soligt och fint men tyvärr blåste det en hel. del. Vi hade
vår utställning i "Perssons hangar' och vi hade slopat
avspärrningarna, vilket tycktes ha en positj.v inverkan på
publiken. Tyvärr blåste det rätt duktigt rakt in i hangaren så våra kärror blev ganska jordiga till slut.
Arne H. hade förutom sina RC-kärror även medsläpat sin
OS g0 fyrtaktare vilken han drog ig~.ng då och då till
åskådarnas förtjusning. Stefan L. och Niklas H. såg till
att vi syntes i luften också med hjälp av Stefans "NIACH 2".
Sen så kom vi ju i Trelleborgs Allehanda också!
Christer H. och Erling L. poserade världsvant med sina
snygga stuntkärror. TFK hade loppis också och vad hittade
undertecknad där om inte 2 st American Aircraft P~odeler
från 1970! Fem spänn styck och kvällsläsningen räddad!
Styrelsen tackar alla som ryckte ut och gjorde reklam för
modellflyget, n°.~.ra nä.mnda men inga glömda! Tack även jzill
TSK för en trevlig flygdag, vi ~.tPrkommer!/sekreterar'n/

ua
Y'rcltcben~t

~ll~~,r,d^
Trelleborgs modellflygklubb visade upp ett tiotal modellflygplan. Här är det Christer
Holmgren och Foli~i Linne som visar upp sina stoltheten.
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- bet roligaste med modellflygning är att man kommer ihop med grabbarna, läger
12-årige Roger Lindgjä, som hår håller upp det egenhändigt byggda planet Cikada. Bild.
Claea Nyberg

J~o~er från Lilla Isle

Lördagen den 19 och
söndagen den 20 september 1987 år dagar som 12-årige Roger Lindsjö från
Lilla Isis inte glömmer.
Det var då han blev
svensk juniormästare i
modellflygning i Alklassen.
Ungdomar från hela landet
hade samlats på Rinkabyfältet för att göra upp om svenskajuniormästerskapet i modellflygning. Med bland dessa fanns även från Trelleborgs Modellflygklubb Roger
Lindsjö. Spänningen var stor
bland ungdomarna innan
tävlingen. Man såg till a[t allt
var i sin ordning på sina modellflygplan.
Roger Lindsjö hade före
tävlingen inga större förhoppningar att vara den som

kom högst på prispallen. Men
det visade sig att han hade
förberett sig på ett strålande
sätt. Allt fungerade som det
skulle. När han så löpte ut de
50 meter lina som man haz till
sitt förfogande, lyfte hans
flygplan, Cikada, helt enligt
ritningazna. Flög de två minuter han hade till sitt förfogande en sträcka på 1,5 kilometer.
Handkastglidarna
Glädjen blev som väntat
stor för Roger Lindsjö när domazen förklazade honom
som vinnare. Gav sig också
med att tävla bland handkastglidazn~, där han tog en
femteplats.'Så nog var det en
lyckad helg för den unge modellflygaren Roger Lindsjö.
- Jag har egenhändigt
byggt detta flygplan, sade
Roger Lindsjö. Vi är ett gång

pojkar som fyra kvällar i
veckan håller på att bygga
modellflygplan. Under lördag och söndag så tävlar vi,
eller så flyger vi in våra nya
modeller. På söndag är det
dags för bl a Skånska Mästerskapet i Rinkaby, där en
del av Trelleborgs Modellflygklubbs medlemmar kommer att deltaga.

Kul sport
- V i är allt som allt 65 stycken inom TMFK som håller på
med modellflyg i en eller annan form. En kul sport som
fordrar att vi håller igång
med löpträning då vi måste
springa upp planen. Men roligast av allt är att vi har någonstans att vara och att man
kommer ihop med grabbar
som har samma intresse som
man själv.
WINNE

Mattias
`
är en
mastare ~
på flyg oms`'
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Vann överraskande
med eget flygplan
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Arrangör, Trellabor¢e yodellfly¢klubb
Tgvlingedae: 12 Iu11 1987
Tgvlingeplatie: P5, Ljungbyhed
Hcaultat.
Klaee A2.
1. Thomea Johansson
2. kalro k6rtsnason
3. Gunnar Stedt
4. Andero Hdkaneaon

kodelI
Lund
Aerokl 1 Palmö
IIögariöe 16Iä
Aerokl 1 kalmö

Trim
Baby Toots
Trim

T+m~,omee kFK
Böga~e kFK
Aerokl 1 kalmö
*+m+.e~..e kFK
1Smhemne kPK
Aerokl 1 kalmö
llöganöe kFK

Rlmbue
Ts~mfa
Termik
Tom
Tern
Clipper
Spar Ee

I
35
29
22
6

Start
II
III 7
40
42
20
24
27
-

••

Klase H2.
1. Lnra Andersson
2. Gunnar Stedt
3. Anders Hdkaneson
4. Lera Andersson
5. kartö Bogdanoff
6. Andero HAkanaeon
Baltzar de kaxe

56

188

24
35
4
-

174
167
160
52
12
-

LaDm,
Husin
Laban

~ a5 120 - 9:20
61
56
64
_
-

•325
181
_

Duplez
Trophy
Tempo
Krnai
Band Bby

110 113 100
62 110
84
105 106

323
256

65
57
96
863
44
12

67
93
71
S7
4
-

Klass C2.
1. Anders FiAl~aneson Aerokl'1 kalmö
r+m+.=m.+o NFK
2. Iare Andersson
kartö BoGdarroff Limhamns kFK
Aerokl 1 kalmö
Lennart Hansson
Klass D.

Ö

i
1

10lattias Bauer, 13-årig
trelleborgare och hängiven modellflygare,
blev för några veckor
sedan skånsk mästare i
modellflyg.

1. Lennart Hansson
2, kartö BogdenotY
3. Iara Andersson
lata Andersson
lauuiar Stedt

Aerokl 1 kalmö
Llmhneme 66FK
r+mti~a uFK
r+A++am~s kFK
Högentia kPK

211

-

-

-

-

81
74

72
81

120
102

273
257

71
47
-

3D
8
-

68
9

169
64

Klass S2.
1.
2.
3.
4.

Malte tSårtensaon Aerokl i kalmö
Trelleborgs kFK
Arne Friberg
ualte kArtenaeon ♦erokl 1 kalmö
Trelleboree kFK
Bengt Töneson
r.+ t~}L rossy kFK
Lars Andersson

Optimus
Draken
FSaet ~.
Draken
Monsun

TTI SJUI

~✓INDM~LLA

OVE ANDERSSON vann Windmill Cup för tredje gången!
Fyra stuntåkare hade mött upp lördagen den 13/6 för
att tävla om den traditionella vindmöllan. Ove släpade hem sin tredje som sagt. Ohotad. Men även om
prislistan kunde gjorts upp i förväg, hade vi väldans
trevligt iallafall! Perfekt väder, korvgrillning och

~~

stuiitflygning, vad kan man mer begära av livet agent
ligan??? h'tt speciellt tack skall riktas till våra tre
eldomherrar", Niklas, Pelle och bars-Åke som hade åkt
å.nda från Göteborg för att klottra p~, protokollet!
Ny w1~1C nästa ^r! Femårsjubileum!/Tä.vlingskommitten/

i ~-

CONTROL LINK NEWS
Det våras för linstyrningen i TMFK!
Numera har vi i klubben icke mindre

3 pers som kan flyga FAI-programmet
i och med att gamle Acroflyern
Staffan Ekström värvades till klubben.

'än

Erling L, flyttade ju "hem" till
:ikåne i våras, i och med det och
om det brinnande intresset hos
Christer Holmgren håller i sig, kan
det bli ganska hyfsad aktivitet nästa
sommar. Ju fler som flyger, desto mer
intresse skapas! Snart får vi ordna
köbrickor. På TFKs flygdag var det
mest linkärror som ställdes ut och
i TA hamnade Christer och Erling

RESULTAT
WINDMILL CUP

med sina stunthäckar! Erling för-

g'jb613 TRELLdBUHUJ MFK

tjänar kanske ett särskilt omnäm-

1. Ove Andersson

VFK

3.

3112

3086

3139

Två
bästa
6251

2780

5633

2.

F2B

2. Lars Roos

TMFK

2853

2756

3. Erling Linne'

TMFK

2196

2273

2023

4469

4. Jan Berndtsson

AKMG

2135

1577

2250

4403

nande, han h$r i år representerat

han knipa ~n femteplats,(13 dalt. 8 flög
fullt program) trots oträning och ovana
vid nya tiokubikskärran.(Sveriges
snyggaste stuntkärra) Bara uppåt

Domare: Niklas Heinemyr, TMFK, Per-Olof Pettersson, TMI•'K,

med andra ord!/the stunt boss/

Lars-Åke Andersson, AKMG

ilÅRT1WKER ~U BdRjA

~„~ ~ ~~~ ~~

. ~ ~
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klubben både på EM och SM! P$ EM gick
det väl inte så bra men på SM lyckades

u..

's~

MEO

i-INF~.Y4'~~Z~??
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OBS! SÖKLS!
Olas motorprovbänk
Staffans bok"Små Flygplan"
Lars H' s tidskrift I~lodel
Aviation, juli 85
Dessa grejor måste skakas
fram på något sätt!
Kontakta red.
idär tittade

Du i Din bok-

hylla senast??
BATTi;RIER OCH DESS SKÖTSEL
av Arne Holmgren.
Ett måste för alla batteri•
användare! Trevlig och
nyttig läsning för bara
tio spänn! Behållningen
går till klubbens frimärks-

~,9-,~w~~4, ,~.~~~~5-rrR./~ . Ca ULt.CC~ ERC3

kassa! Kontakta red.

~3 ~~~~ ~ ~r ~ `,r^ ö~; ~å%i.`'~ ~'"'y'AOI ~ ~ !~T!$ ~ tl
p~'~~~~~q,•`-" ~~~'~'2~å •~: "' ~~N/~f~i

— ~. ~~,.

~`~-.~1. '~- "~?' :

Gamla nummer av TMFK-Nytt
finnes i red"s lådor'.
Slå. en signal om du vill
'ria! ölaskorna kostar inget
men skicka frimärken som
täcker transporten hem till
din brevlåda! Snabba ryck,
begränsad tillgång!
Kontakta red. 10283
ALLA som vet vad ordet
"låna" innebär, har nu
möjlighet att utnyttja
Arne Halmgrens supermotorprovb~nk! Justerbar,
passar de flesta motorer.
ti bsolut plana anliggnings-

~/! H~R +~f~l NI~Pi ~~~°~~~.E i ~v~~~~~' ~v~~~~~ ;
~~-.~ ~~`.',k.~:`--.~~~ .~3vi~ ~_~ai

t~,,;dsR~'e

f~A~'~~ ~

~ ~' ~r~1'`"~s~~

' E © A~"~"~~:=' ;~.~ `~~~9M/Rr'„~~•S~~'~~~~~ ~G'J~~ ~~:~a1e~~~~~

~ I ~'~ ~~

ytor föd motorn. Inbyggt
gasreglagen Kontakta AH
för lån, tel. 40363

~ C.~ ~ :~~~R ~~~ ~ E t..•.~. m. .

HAR DEN KOMMIT !
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y
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en förvånde läsaren undrar förståss vad saken gäller ?
Jo, årets katalog från CLAS OHLSON & Co,
INSJZSN.
(Ja,
jag vet att det numera heter Clas Ohlson AB, men för
mig kommer det nog alltid att vara
& Co" } Dessutom
har man slopat underskriften "Guldgruvan för
den
händige;' kanske för att alla presumtiva kunder som tror
sig ha tummen mitt i handen inte ska känna sig utanför.

ad finns i år då ? Jo, för den orädde R/C-flygaren som
törs flyga på 27 MHz AM (till vilka undertecknad hör},
finns kristaller för alla frekvemser för bslagbara 26:..'
Även de udda "svenska" frekvenserna
~'~, ~' ~, per par.
inkl.
~~" silver. Sidan 141, Nr 12-14.
ehöver du en laddare för Ni-Cad-celler av
olika
storlekar ? OK, sidan 143, längst ner till höger: 5 400mA ,Nr 32-540, 59 spänn. Transing 18V, sidan 123,
inramad i rött där nere i mitten, Nr 32-378, 78:50.
`~ Lämplig låda 58:-. Att sätta mätinstrument för spänning
och/eller strömstyrka på lådan blir för dyrt, bättre då
med mätuttag och lös digitalvoltmeter(325:-},som går att
ha med överallt!
fickel-Cadmium-celler? Ja, vi tittar på sidan 119: Numera
har "Clas i sjön" både 500mAh och 1200 mAh med lödöron.
De större är dessutom snabbladdningsbara. 16:50 resp
28:50/styck. Silikonklister och eltejp för hopsättning
=r;: ' av ack-paket hittar du på sid. 184 respektive 124.

,„
3
~~`~ :!
~'

den som ändå anländer till V.Tommarp utan kräm i
cellerna finnes räddning av skilda slag. Sid. 119 igen:
~ t~-y Solcellsladdare !! Fantastiskt ! Lägg ett antal vid
~~ fönstren i klubbstugan, och med litet tur (och solljus}
~ ~it
finns ett fulladdat paket därute, som bara ligger och
väntar på dig.

ör
~ ~~;~~~
~~~,

~~ ~,~.~
~ *'.. r ~
f ~
~~
~

från de eviga skånska vindarna går oxå att
lkraft
Ger 4, 5 A , 12 Volt
ordna! Vindelverk BALTIC 50 Marin.
4600:- .Vad gör man inte ?
vid 9,8 m/sekund. Prix
Glöm bara inte RABATTEN ( pärmens
Sidan 1, Nr 42-3201
rutan}
som ger 6~ avdrag åver 4000:- !!
insida,gula

las Ohlson AB, 790 30 Insjön, är adressen, och katalogen
kostar gratis, som det heter.
N.~4_

~.`.-~.....

~'"~--'~` Arets upplaga rekommenderas varmt !

~~taffar~ A.

u

### Ti~1F;-: -3E-3i•#
medlemsförtect:r•~irig
###
AF FDRSELLES HENRIK
AF FDRSELLES JENS
P
°1/AHLSTRöN STAFFAN
ALEI;ANDERSSON JOEL
kNDERSSQN CHRI5TER
ANDER550N DLA
ANDERSSON DLLE
ANDERSSON ULF
— ASK ARNE
BAUER NATTIA5
BROBERS NA6NU5
BäCKSTRäN JDAKIN
CHRLSTENSEN 9öR6E
DA6NERYD ANDERS
EKLUND ANDREAS
EKSTRäN 5TAFFAN
FRIBER6 ARNE
FRIBER6 LENNART
FRIHAN LEIF
6ULLBERG JONHY
HEIMSå1ER ANDERS
HEINE~iYR NIKLAS
'CO N6REN ARNE
HGLNGREN CHRISTER
~ OLMGREN STEFAN
HGLN6REN ULF
~~HAKNESOl7 JDHN
J~HAMSSON FOLKE
JCHAKSSON HELENA
JOHANS50N MATTIAS
JOHANS50N ROLF
JCYNER RICKARD
J3NSSDM BENGT
J ~LEVAU CHaISTEP,
LINDKVIST EGDN
LINDSJö ROSEK
L:"iN~ Enn"LiNG
o~+ LITSBERGER LEIF
LITSBfRGER ROLAN3
LITSBERGER STEFAN
L~FGREK MA6NUS
NALNBORN TRONAS
!#.LccON ANDERS
R;~Ce'rN NICHAEL
KILSSON ULF
~°#YEAH BENGT
OLOFSSON OLA
~LSSOt# 3AN
GLSSDN LARS
FASCEN JOHAN
FEuRSI# :.ARS-OLA
PETTERSSON FER-OLOF
6IhC~STRSH JO!'A"
RIHBSTRäN ULF
RII.TALA NieAEL
aOOS LARS
a+RIDH KKUT
SVE~#SSON ESRGNUS
'R"~''=e"K+ HkKAN
~`'=#KE~#LINr 7DRSTEN
- :'ES?E.~~5LA3 KRLLE
VrErRs JAN
SSTERGREN A!#DREAS
~

I

I
I
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UTSKRiFTSbATUM 87IOi:
RN':-L !<EDLEMAR b3

###

LINGDNVäGEN 7
231 00 1RELLEHDRG
LINGONVåGEN 7
231 00 TRELLEBORG
LEDANDT
040145 53 bb
COLLINS Vä6 34
Z3b 00 HöLLVIKSNåS
HALLASVåNSEN 23 D
231 00 TRELLEBDR6
~.
0410I147 59
HOVSLAGARGATAN 8
231 00 TRELLEBORG
0410lZ93 44
230 2Z SNYGEHAMN
ANDVäGEN IO
040l96 4B lt
VENDELSFRIDSG. 13B 4TR. 217 64 NALNö
5TAV5TENSVäGEN 2ib
231 00 TRELLEBORG
ö.HOBY 4:13
270 52 BORRBY
131 00 TRELLEBDR6
ALNELUND V TORP
0410/128 43
131 00 TRELLEBDR6
L><RAREGATAN 17
231 00 TRELLEBDR6
BbTGRäMDEN b
04I0/404 Zb
HOVSLAGARESATAN F2 C
131 00 TRELLEBDRG
218 00 HäSSLEHOLN
KVARNHöGSGATAN ZO
`
HOVSLAGARESATAN 48C
131 00 TRELLEBDRG
0461l3 18 35
212 35 L'JND
VILD6ASVdGEN 1 C
ORDFöRANDE V
t/
0410/132 Z3
231 00 TRELLEBDR6
AL6ATAN 69
0410li24 85
131 00 TRELLEBORG
RdDNANSGATAN bB
0410/348 90
KASSöR v
NODESHöGSVäGEN 568
231 CO TRELLEBORG
LEDANOT
Galolln b6
BANVAILSVä6EN 47
Z3! 04 TRELLEBDRG
130 22 SMYGEHUK
DUVVäGEN 7
04101:96 51
231 00 TRELLEECR6
LÄRARE6ATAN 16
0413/403 b3
PENNINGSTRdKET 25
"31
LL 00 iRELLEEDR6
b3
0410/403
231
CO
TRELLEBORE
PENNiN6STRdKET 25
04101403 63
23! 00 TRELLEBDR6
PENNTN6STRdKET 25
041Cl340 SZ
KAPTENSVAGEN 18
231 00 TF.ELLEBDR6
231 04 TRELLEBDR6
PL 3071
04:u1:bb 65
23! 00 TR LEHC~R6
ALBåCKAF ~NS äG b '
44i01166 65
ALE>SCKAFRUNS:~Vä6 b
231 40 TRELLEBDR6
231 00 iP,ELLE8DR6
BtdREvNSWt6EN 9
z4:u12""u2 b2
RfV.SUr"'rLEANT
ERJKSBCRGSVå6EH 7
23G 23 ANDERSL~`J
wALLA~Vä?i~.EY 298
13i OG '.F.ELLE9uR"v
öS-rPGATAt# b
Z31 00 TRELLEHCR6
0401;7 [": 14
SbFFLtAiiT
ASPEUA6EH Z1
Z30 !'v SKR?#cR
TONNAR~VäGEN 137 A
231 ca iRE~~LEBDR6
Z3.c0 +~LAG~TORF
L:A ISIE PL 737
0414ic:G 59
,
RIKST~LUAN 7
2iL" OC äIKRiSHANK
040148 5ti !c
,
231 "u0 TRELLE:CRu
V. RLSTAD 4
p.'. I!4DRkESIA AiR TRA~ä. FO EOX 2485 :,JAKAR.INDGN.
040i,8 54 78
V. R`.S'AD
Z31 00 TRELLE~u~G
K~PI?~SE6ATAN 305
,.,.. ~~ 'REL LEBLR6
STRAV:,EATAN !4
231 0" '..__:.E:CRE
NCRELLVZEEN 5
23i CO TRLEcE~Sö
MODESHuGSVå6E'# ?5
..,. Gv" '"~__Eä:;"s5
BOf:EVäSER b
C41G;i96 3Y
2:;: Ov 7RELLEBGRS
G-~;47 :! 7G
RciJiSGR
..dTiSTELVäGEN !:
230 !0 SKANöR
23! G4 7RE''-~~RS
BOX 40G2
T'MFOC;
HSSTSK•~VäGEN 15
235 GO VELLi!i~E 2
040144 33 "r3
~oc~~ts Rt~4istER
PL 1401
231 GO TRELLEHCnE
0410/349 64
O(~}.~
ST.6ERTRUDSVåGEN :b
04:vi115 45
231 "u0 TRELLEHJCcE
E'r~KETT F NCARC
SYSTE~ r'.ANNAS Våfi 13
23: GG TRELLEEuR6
BYVåGEN 4
t"40 :7 SöDRA äANDBY
u461625 82
SUPPLEANT
DU~%t'äEe~# ~
c3G LL aäY6EH:lK
PL 34G7
23! 00 TRELLEBOR6
C4101305 59
VASTERVdHGSVäGEN 9
231 C"v TRELLEHGR6
0410/409 85
SLUSSGtrTAN 6
z31 aa TRELLEB.rE
G4141302 ä3
SEKRETERARE
STRF?#1NdLLAVåGEN 2
_.,. OG TF,ELLEH~RE
0410i343 Ob
REVISOR
Sl'5+E= HAHNA_ iX6 5
23! Ov TR~~'~~'G6
C410/427 71
E,cE_"REKTSGATAN 5i
0410/!74 25
2e; GO TRELLtnDRo
STAVäTE1SVwGEN 2å1
231 G^v .~ELLe~_°c~
^v4lv^1181 47
'~~ .~®~ ®
ALFREvB:~LC•T&A!4AP,ES SR.: 23"u :0 SKAKbR
040!
VE'dDE~:czIDS"uATAN 1?C
2:7 54 MALNö
G40i9Z 39 38
SYSTER HANHAS Vå6 4
Z3! GO TRELLEE0R6
G410/412 73
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