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N~i.kael Ri.ntalas SE 5. N~otor OS 120FS. 
~>i.1~~ . M. Rintala. 

FARSKA FRI~~LYGRFSU LTAT! 

TMFK gjorde bra ifrån 
sig vid AKNI:s tävling 
"Sommarnattens leende" 
p~~ Revingehed den 5/6. 
Resultatlistan är ej 
komplett. 

Al jun i

1. Roger Lindsjö TMFK 

2. ~T~3kan Trulsson TMFK 

F1A sen 

~o Per-Olof Pettersson 
TMFK 

~ 

Lennart Friben; TNTi~'K 

MÅ1ZK~;STAGNITdG FRIFLYG 
TON;MARP 

Bronsmärket 

Rolf Trulsson 

Ola Persson 

S i_lve.rmärket 

fl~.kan Trulsson 

Ola Persson 

I samband med"Sommar-
nattens leende" eröv-
rade Pelle Pettersson 
GULID1~~~~aRK1~~T ! ! 

R F S U L T A T 

"W I N D M I L L- ~ U P-88" 

F 2 B 

880507 

1. Ove Andersson, Väster~.s FK 
1 

974 
2 

955 
3 

975 

~:a L 
bästa 
1949 

2. Lars Kaos, Trelleborgs MFK 806 897 893 1790 

3. Staffan rakström, RFK Kometen 758 807 804 

—__ 

1611 

4. Erling Linne; Trelleborgs N1~'K 598 782 724 1506 

Domaxe; .f'er--Olof Pettersson, Trelleborgs N9FK 

O' Inga deltagare i semistunt . "~° ~~ -~- ~'~ ■~ ~ ~ ~ti •~' 

~ 

~ 



TMFh; : s ST'~'RELSE åå 

ORDFgRANDE 

ARNE FRIBERG 

ALGATAN 69 

231 00 TRELLEBORG 

0410/132 23 ' 

SEKRETERARE 

LARS P,OOS 

SLUSSGATAN b 

231 00 TRELLEBORG 

0410/102 83 

KASSäR 

LEIF FRIMAN 

MODESHÖGSViSGEN S6B 

231 00 TRELLEBORG 

0410/ 48 90 

LEiA1~I~TER 

STAFFAI•! AHLSTRöPt 
COLLIPIS VåG 34 

i ̂ 236 00 HöLLVIKSNåS 

040/48. 33 66 

JONHY GULLBERG 

BANVALLSVIIGEN 47 

231 00 TRELLEBORG 

0410/172 bB 

SUPPLEANTER 

NIKLAS HEINEMYR 

LåRAREGATAN lb 

231 00 TRELLEBORG 

0410/196 81 

PER-OLOF PETTERSSON 

BYV;4GEN 4 
240 17 SÖDRA SANDHY 

046/628 S2 

P.EVISORER 
BENGT NYL~N 

BLATISTELVJSGEN 11 

230 10, SKANöR 
040/47 il 70 

KNUT S-TRIDH 

STRANDPIALLAVåGEN 2 

231 00 TRELLEBORG 

0410/343 06 

REV. SUPPLEANT 

SISKERHETS ANSV. 

ROLF JOHANSSON 

ERIKSBORGSVÅGEN 7 

230 23 ANDERSLÖV 

0410/202 62 

FLYGFXLTET 

0410/307 49 

TMFK:s POSTGIRO 

44 14 09-0 

TMFK N`r'TT: s RED. 

STAFFAN AHLSTRöN 

COLLINS VAG 34 

236 00 HöLLVIKSMiSS 
0410/43 53 66 

LARS ROOS 

SLUSSGATAN b 

231 00 TRELLEBORG 

0410/102 83 

4Gt1t~G¢~ra~~ 
Hr~ 2-~8 

KALLE WESTERBLAD 

ALFREDBJILGTRAMPARES GR:1 

230 !0 SKANÖR 

040/i~G~ ~~ ?~,~® 

OP~~~LkG.LT: Christer Leva.0 med. söner, T-28, samt åK 7~. 
Bilden är ta.~er~ av Bengt 1V. vid meetin~;et 
i aur~usti förra aret ~ 

"Why does Grandpa have better toys than mej" 
~,t ~AE~POMDOFLLd,Q,•



Häx ser ni en som deltagit i re-
noveringsarbetet! Jonny Gullberg 
utför andra strykningen p:~ klubb-
stugan! Bild: Lars R. 

~ 

... 

Jag vill framföra ett stort tack till dem 
som renoverat klubbstugan ute på fältet, 
fixat wc osv.. 

Vet Inte exakt olika som varit Inblandade 
men förmodligen är det Knut, Rolf och Lelf 
som varit I farten ? 

Jag har sett framåtskridandet eftersom 
Jag varit ute på fältet och flugit I 
superväder 3 lördagseftermiddagar i rad 
( 30~4,7t5 och 14(5). 

Tyvärr har det bara varit Jag där. Är det 
bara Jag som flyger ?Flyger nl på andra 
tider ?Lördagsförmiddag ?Kvällar ? 
Nätter ???? 

att vl träffas därute. Bengt N. 

Hoppet att få träffas och flyga t(iisam-
mans med nägon har inte övergett mig 
varför Jag föreslår följande ,vilket 
förhoppningsvis kan stämma överens med 
resp. famla Js uppfattning och vädrets makter 
i sommar. 

Flygträfftlder föreslås till onsdagskvällar 
samt lördagar mellan 9 - 12. 

Om nl som flyger R!C och Ilna I första hand 
siktar pä dessa tider ökar chansen avsevärt 
att vi träffas därute. Bengt N. 

r 

~ 

Nåsta skalaprojekt ? ~~~ 



Gärdsgens situation var den alt 
elflyget inte fick någon fart i Sve-
dala. Man kan fråga sig varför? En 
del av svaret kan vara att om man 
är förbränningsflygare, så är man 
det. Dä kan man inte se några 
positiva skäl rill att fara åstad och 
köpa en massa nya grejor, för det 
kastar ju en del pengar att vara 
elflygare, trots påståenden sam 
gjorts av några eldsjälar att 
:"EFflyg är billigt flyg". Man kan 
rygga tillbaka inför "det nya". Man 
har inta blivit övertygad om elfly-

sista tiden har jag börjat tänka om. 
VI lever i dataäidern där allt ska 
gå så snabbt som möjligt. dagens 
ungdom och även äldre vill ha det 
så att "bygg idag -flyg Imorgon". 
Det positiva med ARF-modellerna 
är de4 faktum att när en kilfe 
tröttnat på sin ARF, och när vinter-
mörkret sänker sig över nejden, ja 
då kanske han börjar tänka på att 
bygga sin nästa modell som - ja 
den ska nog vara Iltet speciell, 
och kanske det hela slutar med att 
killen sätter Igäng med att scratch-

Vidare är propellervalet viktigt. 
Och genom att välja rätt rnateriai 
till din Kärra kan du förbättra 
flygegenskaperna med upp rill 
25% ! 

Litet lokar nyheter_ 
Läs Skånska9) 
Eldsjälen Bertlt Nlisson I 

Skanörsklubben har återigen gjort 
en Insats- Han har donat och fejat 
i deras klubbstuga och lagt fn el i 
käken och dessutom medel3t ett 

Vart är elflyget på väg ?? 
gets egentligen stora förtjänster. 
Man kan ha rynkat pä ögonbrynen 
aeh sagt: "äh, det är väl ingenting 
med det".. 

Nåja, allt dat där var faktiskt 
igår...! Ja, just Igår! För nu händer 
dal en massa saker : De stora -
berömda - hobbyföretagen som 
tax. Graupner, Aeronaut, Kyosho 
etc. satsar Frän på elflyget! 

Graupner korvrrner med två nya 
modeller, en helt ny matox samt en 
ny växlad Mabuchimoior med 
remdrift, irvå nya fartreglage -allt 
till relativt hyfsade priser. 

Aeronaut kommer r~1ed en eller 
tvä nya modeller. 

Kyosho ynglar av sig när det 
gäller nya ARF elmod®Ilar. 1 sin 
katalog tör i 988 visar dom 4(!) s1 
vad de kallar Petit-modeller. En ny 
aerobatickärra vid namn Flash EP 
och detta är en ursnygg kärra. 
Pius fem andra modeller. Sä totalt 
marknadsför Kyosho tio(1r)) elmo-
deller! Vem trodde detta för ett år 
sedan att detta skulle ske, ja, inte 
var dat )ag, Inte. 

Jag har funderat väldigt mycket 
pä det här med att företagen mer 
sch roder lanserar ARF-modeller. 
Är detta pä gots eller ont? Själv har 
jag hävdal att man nästan Inte är 
en "riktig" modellflygare orrr rean 
inta byggt sin modell själv. Men på 

bygge. En sak är klar, ARF har 
kommft för att stanna, och vem 
vet, detta kanske kommer att attra-
hera många nya människor till väx 
hobby. 

I~erP-~cel ~ota~ 1 
rryåg~►t pytt och 
~pännatne~e I 
Min gode vän Per-Axel Ellasson 

rapparierar ifrån Stockholmsfron-
ten att han varit på u4flykt nar tfll 
!_fila hondon (tötet) och haft ett 
långt samtal med generalagenten 
för Sanyo-ja, du vet ,det är dam 
där japanska kitiarna som tllfver-
kar dom bästa ackarna. Per-Axel 
fann dä att dat nu finns 1100 mAh 
ackar som endast väger 37 gram. 
De vanliga SCR1200 ackarna 
väger ju å2 gram. Han fann också 
att Sanyo rrra tll!verkar 7800-ackar 
som väger sammma som de van-
!Iga 1200-ackarr;a. P-A kommer 
inom en snar framtid att fä prover 
på dessa nya ackar sch han har 
lovat mig att Jag ska få tillgäng till 
hans tester. Så framtiden sar yus 
ut. Som du kanske vet så är 
elflyget känsligt för vad för slags 
ackar du använder och vad för 
slags kontakter/kablar du använ-
der.det är väldigt enkelt att 
"strypa" en askes kapacitet mad 
däliga kontakter sch kablar. 

jätte-lastbils-batteri med auto-
matisk laddare sett till att stugan är 
helt utrustad för elflygares ladd-
ningsbehov- Ja, han har naturligt-
vis ocksä byggt en snygg hylla, 
där man på uppmonterade plus-
och minusskenor kan ansluta att 
tiotal laddningsaggregat. På en 
gång !Hyllan är väl en tre meter 
lång !Jag tror att Skanörsklubben 
är först i Skandinavien med ha en 
säden utrustning i sin klubbstuga. 
Nu tror väl du som läser dta här 
att undertecknad är medskyldig till 
delta. Nej, så är Inte fallet. Jag kan 
ärligt försäkra dig att jag inte 
deltagit pä nägot sätt. Faktum är 
det att Bertil påstår att det till 
sommaren kommer att finnas 
kanske tio elflygare i klubben. 

Elflyget är på frammarsch! 

Kalle ~1. 

P_S_ Ett litet titllag~_ 
Efter ett par dagars vistelse i 

Tyskland kan Jag även rapportera 
att Robbe lanserar ivä nya elmo-
deller samt att dom även nu I sitt 
sortiment har nya 1400 och 1600-
ackar! 

Så elflyget är pä frammarsch! 

D.S. 



H ur v~1 j~r m~n ~r~~~ll+~r- 
stigning ? 

Föi jande är saxat ur "Duke's Mixture" ,RCM: 

En propelller med stor diameter och låg stigning 
får ditt flygplan snabbt från marken vid start 
pga. bra dragkraft men ger låg maxfart. 

ökar du stigningen ökar maxhastigheten upp till 
en viss gräns men du förlorar i acceleration. 
Propellerdiametern bör väl jas så att din motor 
vid full throttle når 9096 av rekommenderat 
arbetsvarvtal. 

Jag förestår att du väller stigning enl. nedan: 

Antag ditt nya flygplans normala flyghastighet. 
Dividera med med motorns rekommenderade 
arbetsvarvtal samt multiplicera med 0.625 så får 
du tämpilg stigning i tum. 

Exempel Y 

Din multimodell bör göra c:a 120 km/h. Motor-
varvtal 12500 elmin. 

120 x 0.625 

  x 1000 = 6" stigning 

12500 

Exem ~ei 2 -

Din nya dubbeldäckare bör göra c:a 75 kmlh. 
Motorvarvtal som ovan. 

75 x 0.625 

  x 1000 = 4" stigning 

12500 

Ovanstående är en bra utgångspunkt fär 
fortsatta prov. 

Bengt N. 
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Delar av detta nummer är satt 
med hjälp av följande utrustning: 

Computer: 

ATARI 520ST 1Mbyte RAM 

Program: 

Timeworks Desktop Publisher 

Skrivare: 

EPSON LX80 

..~ 
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den ~rkltga m~tasstar9an ~16r oftast °t 9.00) 
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utomhug tstä~Eat, r~aad v~lra rnodalier. 



WINDMILL- ~~~~ ~'~~ CUP-88 

Uve Andersson sl.ä.pper 
iväg r;.rlings kärra. 

Vinnaren Uve 
Andersson, 
V~~sterås FK 
med välbekant 
~T 46—försedd 
kärra. 

.. . . 
MITTUPPSLAG~;T ägnas denna gång åt WNiC som ägde rum den 7/5 i ett strilande försommarväder, perfekt för modellflyg! Tävl. ledn. vill framföra en ursäkt till alla som velat komma ut och titta på stum men som drabbades av den dåliga informationen kring tävlingen. V i bjuder på några bilder istället, vilka naturligtvis p~. intet sätt kan jämföras med "the real thing"!/LR/ 



13i.läer: l~rne Friberg, Lars Roos. 
~Fr.v. , ~'rling L. , 
Staffan r~. , Lars R. 
samt Gve A. med 
:traditionella 
~: "vi_ndmöllan" . 
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Staffan ~'kström, 
numera i~FK Kometen, 
~r,jordP comeback i 

stuntcirkFln med 8 
~r gammal Genesis. 
ST 46 som nosvikt. 
K~;rran har klunk-
tank och I✓'aster 
AlrSCrP,W 11-h prop! 
Uet ä,r ju RO—prylar 
ju! 

Visst är den lä rker_ , 
~riing Linnes 
"Attraction", ST 60 
och hemsvarvad 
spinner. 

~~,~«~~~ 

Sidan ~~r hans stil. 
(Cool!) Ove utför 
inverterade loopar. 
(Hoppas kärran syns. 



SÄN C~~P►RE 

1. Använd frekvenaklämma! 

2. Sändarna skall läggas pä sändarhyllan när de Inte används, ach får bara tas fram tillsammans med 
frekvenskiämma. 

3. Gör räckvlddsprav med matarn igäng åtminstone före din första flygning för dagen och gärna töre varje 
flygning. 

1. Depån förläggs till lämplig plats med avseende på vindriktning, samt vilken bana sam används. 

2. ~Jarmkörning ach varvtalspravning får icke förkomma i depån, endast motorstart ach övervakad 
tamgångskärning. 

3. Skräpa inte ned !Det är bäst om alla tar sitt skräp med hem. Häng en plastkasse pä fälttaxen ach stoppa 
dina oljiga trasar ach hushållspapper där ! 

1. Inget onödigt falk på hanarna! 

2. Meddela start ach landning klart ach tydligt !Försäkra dig am att det uppfattas. Se dig Haga omkring 
innan du släpper iväg din linkantrallmadell ! 

3. Piloterna skall stä någorlunda samlade pä fältet när de flyger. 

~~~~~~~l~ 

1. FiLYG TYST! Använd väl dämpade motorer. Undvik långvarig högvarvsfiygning. Tänk pä att (a)Ijudet 
sprids över stora omräden. Det är det ilskna surrandet som uppfattas sam störande, Inte yudstyrkan. 

2. Flyg inte inom förbjuden sektor !Gäller alla modellflygplan. Def är Inte populärt att dimpa ner 1 falks 
trädgårdar! 

3. Området mot gårdarna (Nordost) bör endast användas för landningsflygning med låg gas. 

4. Dykning mat ach lågflygning över depå, Iincfrkel, bilparkering samt publik är absolut förbjuden ! 

FLY~ ~ÄI~~F~Ti 
l~ 

för att du läst® detta ach för att du gör ditt bästa för att följa våra bestämmelser, så att vårt fält fortsätter att 
vara ett säkert ach trevligt ställe att hålla till på ! 

rire~leborgs ~Ao~de11f1ygklubb,Styrelsen 



Säkerhet 

!'SOMMARSÄKERHETSTÄNKAND~;" - samma regler gäller naturligtvis 

nu som under övriga året. Men trafiken i luftrummet är ju 

av kända orsaker betydligt större nu med ljusa, ljumma 

sommarkvällar, helger och .semestrar. 

llärför är det också. naturligt att ta säkerheten i samband 

med flygeriet på. allvar och se till att all aktivitet på 

och omkring banorna sker_• på. ett betryggande sätt! 

Tänk på att vi i klubben har en samling alldeles utomordent-

liga regler sedan länge, samlade och anslagna p~å klubT~~stu-

gans södra fönster: (kiven i detta nr av TN:FK-nytt. Red anm.) 

F'r.iska upp minnet- läs anslaget- och följ de r_e~ler som finns 

präntade! 

T~lärkvärd.i~;are än så behöver det inte vara. 

I den mån att "säkerhets-A,U." inom SMFF centralt utfärdar 

bestämmelser, som skall följas på. klu;~bnivå, kommer vi 

na.turli~;tvi~ att informera, högt och tydligt! 

1~lltså- infet flygeri över banor, depå, och parkering, ta 

honsyn till grannarna runt fältet. 11nvä_nd oråentliga ljud-

d=impare- flyg mjukt i "boxen" och använd trotte~n! 

Sä.kerhetsdetaljen.

P~yy 
~J4ca-~.~„ 

FLYG~,J_Öv~R D~ 
57'RECKrI~E oM RADExA ~ 
E},~~ DtG t lyiå R NEl'EN 
~Y F;4LTfT► S P~ci~.c.T 
KÅ Nst-Ic~T i'i R o iu ~2~DE 

"1~MENÄv~NoM ~E 2' 
cGH "3" Bö~e m,vari,e~s, 
KåR s a►cTr+ PA ~r~u. FAttts f
~/ä4ARnrh! 

S 



SKÅNES 1988.05.30 
MODELLFLYGFÖRBUND 

till 
klubbledningarna för 
Skånes modellflygklubbar 

Ang. ordningen på flygfält 

Vid möte med styrelsen för Skånes Modellflygförbund den 29 maj 
diskuterades bland andra frågor även enskilda modellflygares 
uppträdande på olika "öppna" flygfält. Anledningen var att det 
till styrelsen kommit information om att modellflygare inte all-
tid uppträder på ett sätt som gagnar modellflygets sak. 

Eftersom tillgången till flygfält är av vital betydelse för ut-
övandet av vår hobby ser styrelsen med stor oro på att kanske 
några få modellflygares dåliga uppträdande kan ge negativa åter-
verkningar på hela vår verksamhet. 

Här i Skåne är vi speciellt gynnade genom att ha tillgång till 
fält såsom Revinge, Rinkaby, Kåseberga, Hovs Hallar -med flera. 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt och uppträder på ett sätt 
som gör att vi inte förlorar dessa fält. 

Styrelsen vill därför vädja till klubbledningarna i våra skåne-
klubbar att vid kommande klubbträffar ta upp frågan med medlem-
marna. Det är då några punkter som bör påpekas extra, 

- man slänger inte skräp efter sig 

- man lämnar inte kvar uttjänta delar såsom propellrar, 
gummiband etc 

- man kör inte bil ut på fältet, inte ens för att lasta 
ur, för övrigt enligt lag förbjudet 

- man flyger inte med bullrande plan på tidpunkter då 
ev kringboende kan förväntas bli störda 

- man flyger inte i fågelskyddsområde 

Kort sagt det gäller att visa hänsyn till både djur och natur. 

Om vi alla hjälps åt kan vi också se fram emot att även i fort-
sättningen få tillfälle att utöva vår hobby. 

på uppdrag av styrelsen 

Andreasson 



SKANES MODDLLrLYGF~IZBUND 

Tycho Brahegatan 35 
21612 MALMÖ 

~ay he 

,~{Qr'm MODELLFLYGLÄGER 

Ag1 E 

Årets modellflygläger på F5, hjungbyhed' börjar lördagen den g juli 

och pågår t o m fredagen den 15 juli. Tiden för lägret har helt be-

stämts av möjligheten att kunna få disponera anläggnir~arna. Allt 

flera intresseorganisationer ha upptäckt den fina naturen och de 

goda resurserna som erbjudes. 

Under lägerdagarna disponerar vi från morgon till kväll hela flyg-

fältet, där det finns utryrrli-ne för alla former av modellflygverksamhet. 

Till förläggning disponerar vi en nyre.nover<~,d barack inom Husarläg-

ret med ett antal smålogement. Sängutrustning med filtar och säng-

linne finns. Handdukar måste dock deltagarna själva medföra. 

Skånes Modellflygförbund står för förläggningskostnaden. 

För rrk~tlagning och m~.ltider har vi tillgång till Husarlägrets kök 

och matsal. 

Till modellförvaring, reparationer och för laddning av RC-utrust-

ning disponerar vi en särsl~ild lagerlokal. 

Inom ramen för lägerverksam~ieten kommer DP;i för oldtimermodeller att 

anordnas söndagen den 10 juli. Se närmare därom i medföljande sär-

skilda inbjudan. 

Till ansvariga för lägret har distriktsstyrelsen utsett Arne Friberg 

och Lars Andersson. 

-o-o-o-o-o-o-

Anmälan om deltagande i lägret och bokning av logeplatser göres till 

Lars Andersson, Tycho Brahegatan 35, 216 12 Malmö. Tel 040 / 15 16 62. 

Uppge samtidigt vilka dagar och nätter som avses. - Det är ju ej nöd-

vändigt att man stannar hela lägertiden. 

-o-o-o-o-o-o - 

OBSERVERA~ ~ ~ ~ ~ Eftersom lägret avhållas p~ ett militärt område 

måste vi lämna narruppgifter till vakten på såväl lägerdeltagare som 

tillfälliga besökare. - Även om det endast rör sig om ett kort besök. 

Dessa namnuppgifter skall vara Lars Andersson tillhanda senast den 4 

juli. Vid tveksamhet - a,r~ä.l hellre för m~,nga än för litet namn. 

Välkomna till en verksamhet för alla grenar av modellflyg;!!!! ~3 
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I anslutning till modellflyglägret på Zjungbyhed arrangerar 

Trelleborgs Modellflygklubb och Zirrihamns Modellflygklubb tillsam-

mans DM~tävling för oldtimermodeller söndagen den 10 juli med bör-

j:an - briefing - kl. 10~.00..och avslut kl. 16.00. 

Tävlingsklasser: 

Gummimoto~znodeller: Segelmodeller: 

Klass A2 - 0-50 cm spännvidd Klass Sl = 0-100 cm spännvidd 

Klass B2 = 50-'75 cm spännvidd Klass S2 _ 100-250 cm spännvidd 

Klass C2 ~ 75-100 cm spännvidd 

Klass D = Wakefieldmodeller Förbränrringsmoto~~r«odeller: 

Klass F - max 2,5 cm3 motor 

I klasserna A2 och B2 få,r starta såväl stav- som kroppsmodeller. 

Deltagande modeller skall vara konstruerade före år 1951. 

Deltagare får starta med högst 2 modeller/klass. Ingen reservmodell. 

Tävlingen omfattar 3 starter/modell. Ingen periodindelning. 

Maxtid 3 min. Omstart får göras om första startförsöket blir mindre 

än 20 sek eller motortiden i klass F är över 20 sek. 

Markstart i klass D. Startlinans längd i segelklasserna = max 100 m. 

Med hänsyn till vindriktning och väderförhållanden kan det bli nöd-

vändigt att minska längden på startlinorna och även minska maxtiden. 

Beslut därom tages vid briefingen. 

V 

För att räknas som DTJt-tävling måste i resp klasser vara anmälda minst~"~ 

3 deltagare från minst 2 skåneklubbar. 

Anmälan till tävlingen göres till bars Andersson, Tycho Brahegatan 35 

21.6 12. Anmälan måste p g a lägerverksamheten vara oss tillhanda se-

nast den 4 juli. Startavgiften 25:- kr/modell inbetalas samtidigt 

till Zimhamns Modellflygklubb, postgiro 53 52 48 - 9. 

Med anledning av att tävlingen avhålles på ett rr~ilitärt område måste 

samtidigt med anmälan lämnas namnuppgift på samtliga som önskar när-

vara vid tävlingen - således även intresserade åskådare. 

I enlighet med beslut tagit på Skånes Modellflygförbunds distrikts-

möte måste samtliga tävlande vara närva~a.nde vid briefingen. 

Välkomna till en trevlig tävling med intressanta modeller!!! 
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