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FLYGDAGEN

WINDMILLCUP

Den 10:e september var vl inbjudna av TFK,
Trelleborgs Flygklubb, att delta i deras flygdag
med uppvisning och utställning. Tyvärr råkade den
1 fl!9 vara årets blåsigaste dag, vilket omöjliggjorde
några flyginsatser från 1'MFK:s sida! Markutställningen fungerade emellertid bra, och enligt Arne
Halmgren, som Körde sin 4-taktare dä och dä,
delades det ut en del informationsblad under
dagen,

Den sjätte "vindmöltan" avhälls planenlig# den 10:e
juni t ett helt perfekt stuniväder. Alla deltagare hade
därmed goda förutsättningar att nä bra resuitai.

En del av futtskalainslagen utgick också pga
bläsvädrei, men halva Team 60 kunde beskådas I
alla fall!

Vinnare blev c3ve Andersson, Västeräs, igen, efter
stiliga flygningar med sitt nya plan. Detta kvaddades tyvärr vid EM i England senare pä sommaren. De övriga placeringarna var inte givna
färrän sista flygningen var över, och sä ska det ju
vara!

Stefan Litsbsger däk upp med tjusig "Blue Angel"
under eftermiddagen och var beredd att flyga, men
fick hålla sig pä marken. Säkch Arne Malmgren
hade pä ett tidigt stadium avlyst vår flyguppvisning.
Det biäsie faktiskt ganska_ID}fc~cet.

Ett speciellt omnämnande bär gä tita Stefan frän
Kungsbacka, som flög F2E3-programmet med stor
elegans.Detta trots att han endast tränat pä hela
programmet i en vecka eder tvä !Stefan, som
"bara" är 15 är, höft pä att förpassa Erling till sista
platsen! Nästa är tär vi övriga skärpa ass, am
Stefan letar sig hit i!!l tävlingen igen, vilket vi
hoppas pä!

TMFK tackar härmed alla som pä något sätt ställde
upp under flygdagen!

Stuntmaffian riktar ett tack till aiia inblandade, och
hoppas pä ett ä#enseende vid VtfMD-9tt !

lRed/

ff3ed!

Se speciellt bildreportage på annan plats i
tidningen !

Viktiga meddelanden:

Arsmöte !
År~.möt~t äger rum l_ördagerl den 9 december kl, 13.30 på Helgglid. Efter de
viktiga mötesförhandlingarna med val av styrelse etc., vidtar c1e sedvanliga
förs#röelserna med lotterier, kaffe/läsk och nyttigt tilltugg !
Ta med plånboken och betala din årsavgift för 1990! Avgiften är tom. 20:e
levnadsåret 55:~- , from. 21:a - 25:e året ~ 25:- ,och fram. 2fi:e levnadsåret
och uppåt 210:-. Enfe dyrt !
f~Jidr_lac~sr~tgt~tla ~_~90 sker också på Högglid: 15 januari, 12 februari, 12 mars,
;3 april, ~14 maj, 1 i~ septerrrber, 8 oktober, 12 november och 8 december
~årsmötety.
Väikc~mmen!

~

TMFK-nytt

I!~lEK_st~~~l~~å
Qrdfärande'
Arne Friberg
Algatan 69
231 00 Trelleborg
~04i0-132 23
Sekreterare;
Lars Raas
Slussgatan 6
231 00 TreNebarg
X0410-102 83
Kassär,
Leif Friman
Modeshägsvägen 666
231 00 Trelleborg
?~04i 0-348 90
>~edamöteE
Staffan Ahtsträm
Pastoratstigen 4
236 00 Hällviken
ZvT040-45 53 66
Jonny Gullberg
Banvallsvägen 47
231 00 Trelleborg
X0410-172 68
~uppleanf_e.r;
Niklas Heinemyr
Läraregatan 16
231 00 Trelleborg
X0410- 196 51
Per-Olof Pettersson
Byvägen 4
240 i 7 Sädra Sandby
X046-625 82
F~aYis~rer_
Bengt Nylän
Blättstelvägen 11
230 10 Skanär
2'040-47 11 70
Knut Stridh
Strandmällavägen 2
231 00 Trelleborg
x'0410-343 06
F%vi~a~~uppl~ttt
Ralf Johansson
Eriksbargsvägen 7
230 23 Andersläv
X0410-202 62

1'MFK-nytt 2
Dags för en ny TMFK-nytt! inte en minut för tidigt! Detta nummer skulle
kommit betydligt tidigare men dåligt bidragsfiäde och skrivkramp hos Red
har färsenat dat hesa en aning.
Detta nummer innehäiler en del tapparter frän sommarens å#~eMyr, en
sommar som varia lång och mycket flygväniig. En titt i flygloggen (Jonnys
tdä!!) avslöjar att aktiviteten varit ganska hog. Mer ram loggen senare.
Hägra flygträffar orkade vi visst Inte med att arrangera, men mänadsmätete ijuni hälls ju pä fältet så det fär väl kompensera det hala en aning.
Ceriifieringen har kommit igä~ng, 10-15 pers har under sommaren avlagt
godkända prov. Nästa är är det allvar, då flygs det inte utan cert eller
instruktär pä fälist! Kontakta Arne Holmgren eNer Rotf Johansson om du har
funderingar kring ämnet cerl och säkerhe#.
Fär ävrigt kan vi konstatera att aAlt haft sin gilla gång; stuntfiygarna har haft
sin WMC, friflygarna sitt Ljungbyhedaläger osv..
Nu är det höst och månadsträffarna är igäng igen. Tyvärr utan någon
organiserad verksamhet! ~l behöver någon som kan ta hand om mätena
vad_ boträ#far fika,~p_derhälin~r g osv. !Tid och plats för 1990 års möten
hittar du pä annan plats t tidningen.
Def är också dax at# bärja inomhusflygs igen! EI-lina, gummimotor, HKG
osv..! Köpingsskatan, Söndagar! Kontoklo Arne Friberg eller Arne
Holmgren fär besked.
Det börjar dra ihop sig till äremöte, ullkel bl.a. innebär val av ny styrelse.
~1et du vägan som du gärna skulle se pä en styrelsepart, kontakta i god tid
valberedningen, dvs. Staffan Ahlstriim achlelter Bengt Nylän. Men
gläm nu fär Jässe namn Vite att bygga Hägra nya modeller !
OK± öppna en ....(fyll själv I valfri dryck här!}, luta dig ti[ibaka i fåtäljen och
avnjut TMFK-nytt 2-85 !
!Your Friendly Editors(

Flygfältet_ 04i0-307 49

~iC-cert'tiiKatskontroilangr
Rolf Johansson
TJ'0410-202 62
Arne Holmgren
~0410~403 63
S~kerhgt~~[t~Yarlg:
Ralf Johansson

~MFIC-Nytt.s red~M~on:
Lars Raos,
Slaf#an Ahlström.
Katie Westerbfad
Alfred Bälgtrampares gränd 1
230 10 Skanär
X5,'040-47 37 87

Cle4ar av
l MFK.-nytt är
~i~~Plagc~a med:
Uatvr=
ATARI 52U ST+
2.5 Meg RAM
f rrg7'
Timeworks LITP
skrivare:
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.:,tefarr
d,i.t~t~er~er,
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Ui~i~I,Ac;,1,i' ; t'yi~.i~k c.iei~åt~:ilci. :1 ciei~åri. tr.v.
.~,ikael :vil~~on. 1 iör~;runUen ~enior talcorr
iieir.ew~~r~,
uen +✓urare ~om år"tiuvuU~;erson" i ett Uraula ciu kan
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7F' ~W ~'
uerlria icollos~a.la ,~uäliicationl
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Arbetet/Måndag 2 oktober 1989

FäRENINGS[}A~GEN
Lördagen den 3Qf9 föreningsdagen, karaMäriserades av vackert men mycket biäsigt väder(Var
har man hört det #örr?9fRed.anm.}, vilket gjorde att
utomhusdelen av värt program iöll rätt sä platt list
marken.(De# lys#e väl inte ens va?fRed. anm.
igen)Det var i stor# sett omöjligt att genomföra
säkra flygningar (per linkontroll).
inomhus hade vi utställning sam# inomhusflyg och
det funkade bättre, under ledning av fr.a. Arne
Nofmgran, Arne Friberg och .ionny Gullberg,( samt
antagligen Hägra till som red. inte fått uppgift om.}
Modeller och #illbehör ställdes ut. Arne och Arne
hade jobbat intensivt veckan före med att producera ett 6-sirligt introduMiansblad om klubben
och de olika sättan att modellflygs. Nu finns det
alltsä ~ntligeit något fint att sätta i händerna på
nykomlingarna!

vi

lår hoppas att föreningsdagen ger ass några
nya medlemmar. V1Migas# var kanske att vi syntes.
Vi hade även en liten annans i Trelleborgs
Allehanda den 2Sf9, i det extrablad som var inlagt i
tidningen. Den kan du se här intill, tillsammans med
den uppmärksatnhe# vår verksamhet rönte i såväl
T.A. som Artsetet!

~®®~~~F~.Y~

ill

En spännande, rolig och skapande
sporthobby för alla mellan "7 och 70"!
I TMK bedrivs modellflyg i alla former.
Eget flygfält samt bygglokal. Nybörjaroch ungdomsverksamhet, skolflyg.

Alla flygintresserade välkomna som medlemmar!
Se oss på föreningsdagen!
Upplysningar Arne Friberg tel 132 23

SE -HITT
~or,. extr.a att,rakt:ion liå är5mötet har triv5eltco,,,,.,itten
en t;a~;erat en l örc~<;ra~5rra11.are . iie t år r~.icla~ r,eirreu,yr,
~o,u kou,ruer att
ny~aka.cJ l,i.lot,
at; att
halvti„u~;e
na6on
ä~na
5anr,o~u,inkacie
rlen
ve.r~it ta
i.n~;en bakou, i_,ec:rii ter, att ta
i,tt "Uratuet;t A-certii'itcat!
lerar, ,\icla5", är ae~olut lra
5i.n plat5 trä.r octr det in~ tä;:uuer ~ älcert al. La '1't,lr h: 5
rnec.ilenuuar i! r~icl.a:~ "körde
ulrlr" den lU : e nove,ui~er
iörreaten!

1

v t ~~ ®

1~ta s~.1~N~C~;

1'vå av l:lui~men~ videoband .lit;t,er
octr ~krälrar ireunua trop rr~r E;on a~
våra rnedle,~u~,ar! Let tror uorr, bort
mycket ].<in~; e nu. L,irr;rra ~,ena~t in
ciem hos Sekreteraren
trå :~1u55batan !
Låt Bern inte cirkulera
mellan er
f'cir då i ar vi irrgen orurrirr t; ~a £ !
i~ilr,;erna är ",~erobat:ic~" ,,,ec.i t~itt5
..,~;, oarnt ".,hoti•tiu~e öU hart 1".
Var nu hy~~;li~;a ocrr rea~,era SnabUt,
ni sou, ~;1mu,t lå,una tillmaka uorn!

❑ Av MARIANNE PER,NBRO

TIt.ELLEB®ftG: — å-Iöftigt! tyckte 11-årige Daniel Lars®n från Vellinge qch hängde med
ögonen vid det tjusiga
modellplan som Stefan
Litsberger i Trelleborgs
Modellflygklubb k~rlekfullt putsade.

gynnande intresset, vilket är
:synd. Gå med i klubben i ställat, där får ni all hjälp. Vi har
riubbelkommando och ett fint
;lygfält ute vid Tommarpsvä;.;en, rekommenderar Stefan
l,itsberger alla nybörjare.

'3landad komplott
t,~en det var inte bara flyg-

~m.~ w ~ ..

~r ~l~~ tR m p-~d
i f !I~F- Ni 1;¢ ,I
'td~YM1~•~~fd- tT`~:

.

a'.~~,:,~:~; .
51'r'

Och visst var det häftigt värre ioch kring Söderslättshallen ilördags där över 40 föreningar trängdes för att visa upp
sig och sin verksamhet. De
flestas förhoppning var förstås
ocks$ att värva nya, unga
medlemmar till sina respektive föreningar och många lyckades säkert. Daniel Larsson
från Vellinge var åtminstone
starkt frestad att söka medlemskap i modellflygklubben,
det syntes.
— Vi är omkring 100 medlemmar idag, berättar Stefan
Litsberger som själv kommer
från en riktig "flygarfamilj".
Pappa Leif Litsberger är pilot
till yrket men modellflyger
också. Det gör även Stefans
farbror som å yrkets vägnar
vistas i Indonesien och därifrån tagit hem det plan som
Stefan visade upp i Söderslättshallen.
— Ett sådant här stort plan
ger man sig förstås inte p$
med en gång. För unga flygintresserade killar och tjejer
är det allra bästa att gå med i
en klubb i stället för att köpa
motorer och grejor på egen
hand. Det är så lätt att krascha
i början och då ryker kanske
både sparpengar och det be-

'~I Bidan....

...från Broder Lltsberger fanns som sagt bland annat
denna Mustang-modell om futtiga 16 kg !
För den som är intresserad av jättemuskedunder f
y/4-skala, rekommenderas läsnfny av artikel på
annan plats [bladet, och säkert lånar fam. Lltsberger
ut sin bevisvideo, sam på ett påtagligt sätt visar vilka
problem man möter! (Transporten tUl fältet, inte
minst!y
~

G~L.ö M
Det här planet har Trelleborgs modellflygklubb tillverkat. Arne Holmgren var
med på Föreningarnas dag
och förevisade.

Ej

RasMö~r
9:e Dsc, i

• —Den som
ändå hade ett
sånt här p/an,
tycks 11-årige
Danie/Larsson
från Vel/inge
tänka där han
beundrar Stefan Litsbergers goda
hand/ag med
modellf/ygp/anet.
Foto: HAKAN E
BENGTSSON

~

~~mHiE i~AeSSir ~~,ui~~i~+~~~

ifrån den öppna cockpiten såg han ner mot det
vackra landskapet som bredds ut sig. Färgerna
som naturen bjöd på hade nu definitivt övergött till
hästens. Dei var ert rogivande eftermiddag tro#s att
fronten tåg nedanför. Den frilist och frigörelse från
jorden flygning skänkar var sn stark känsla varje
gång han gav sig upp i luften.

l flera dagar bad alfa uppstignfngsfärsäk varia
lönlösa pä grund av busväder, med regn och
starka vindar. En patru!leringstur innan mörkret
kom, var vad han hade fär avsikt att uträtta denna
stilla, höstliga söndag. Han såg Inga fiendeplan
och vände hem mot basen igen, medan lofen
sakta sjönk bakom skogen. Han var avslappnad
och tänkte tillbaka pä de senaste årens intensiva
flygands.
~taiiga var de äventyr hans kära biplan burit
honom igenom, och nog hade tidens tand nätt en
del på flygmaskinen, tänkte han småleende, och
betraktade den diskreta lappningen av vänster
vingspets -ett av många smä ärr. Nästa är skulle
det bi[ en ny maskin, ett flygplan vars prestanda
man fär bara några är asdan endast dräms om.
Avslappningen hade nu övergåta i en farlig okoncentration när hemmaflygfältet dök upp. Skulle
kännas skönt att avsluta med en perfekt trepunkters
1 gräset och sedan i lugn och ro värma alg med en
kopp tä - kylan var faktiskt pä väg genom den
tjocka flygdräkten_ Mycket längre än så här kam
inte funderingarna.
Han gick in lågt fär en sväng över fältet färs
landningen och det var dä det smalt. Själv insåg
han fätet när han satt i hägers av duk och krossat

varit åskådare kunde berätta att en tysk plötsligt
dykt upp från ingenstans och med en välriktad
salva gjort slut pä lyckligtvis bara planets karriär.
Förmodligen bads han smugit efter en sång stund
och utnyttjat vår pilots okoncentration. Den senare
hälsar frän konvafesrensen att han kommer igen next year !

Mtke Lasker

Red. frågar: Vem är "Mike Lasker" 7 Viikea biplan
äsyftas ? (Bilden här ovan är bara till fär att förvilla
er !) Vad menas med "kommer igen -next year" ?
Läsarna har flera månaders betänketid -till nästa
~'MFK-nytt kommer i brevlådan !

Till salu:
U

Curare 40, träfärdig, med c~S40 FSR-ABG,
ny pipa, bäjbart manifold, mekaniska
infäilbara s#äll.

~

©et nl, Racing R/C Fliers!

~

Ring bums: Magnus Broberg 0410-128 43

trä att något hänt, så fort gask det. Kamrater som

6

TMFK-nytt

0

Den helr~liga lådan från
Indonesien
Däm om min färväning när jag värm 1987 fick en
fraktseds! med posten avseende en packläda pä
sänd som ytfrakt frän JAKARTA,IND®NE~~
SlEN. Det var min itliebror Roland som Tätt fär sig
att ambasera en del av sin modellflygptanspark till
Sverige fär att ha mäjlighet till ännu häftigare
modeliflygplansuppievelser under sin ärtiga
semester i Sverige!
L.~iDAN kom till Göteborg ured bät, iängtradare till
Trelleborg och bli med släpvagn till Alstad. Nu
skulle uppackning ske !Spännande!

~~.~~17~~t'~-~~
Denna tid bedrevs med fortsatt bygge pä 1'51:an,markkörning av J-3:ans OS-120(förata
generationens),som var mycket nyckfull tills nitrometanet låg på ca: 12°,6 !
Senior Falcon fick mänga flygningar men Curaren
fick en alltför kart säsong:
Stefan,som är familjens flygaräss,har ju för dat
mesta haft förmänen att mest spaka, med far och
farbror som "pitcrew". Denna dag var det som
vanligt,Stefan flög och far och farbror skötte
marktjäns#en och beundrade vidundret i luften.
Synen av Curaren med "fullt järn" var rent berusande!{Billig fylla!} Sä berusande att till och med
tiden flög! Helt plötsligt var den sköna Curaren
äterbärdad #iN ett status sämre än byggsatsstadiet.
®rsak: helt slutkörda ocker!! lärorik rnen onödig
läxa.

P-51:an blev färdigställd!
DATA:
F3yggsats:

Bud Nosen 1/4-skata

Vikt:

16000 g

Spännvidd:

259 ctn

InnehåA: '1!4-skala CUB ,1-3 med t]5-120 fyrtaktare.

Bäryta:

116 dm

fViotor:

puadra 50cm3 m. Byxan växeldrev..

i!4-skala P-51 med 50cc C2uadra och Byron dreg.

Landstäil: Huvudställ Annca pneumatiska infällbart

Senior Falr.:on med US~ 61 i~rätaktare.

Sporrhjul Goldberg elektriskt in#äl9bart

Curare-SO med c~S~-61 tvåtaktare

Servon:

+ diverse reservdelar!
Det var rena julafton att plocka upp allt detta! Nu
skutis flygsäsongen - 87 förberedas.
Senior Falcon saknade radio och fick en äldre
SANWA Stac-6 installerad. Curaren var komplett
oeh klar at# flyga direkt!
Nuslangen var endast träfärdig sä ett omfattande
installationsarbete päbärjades. Cuben var färdig
med allt ans#alleret.

TNFK-nytt

Ftrtaba FP 5-134 heavy duty
t -h

På grund av dåligt väder (sidvind!) kom projektet ej
längre än ®n sari® taxningsävningar. Svärt med
kurshåfirringen! Beslutades att lägga startfärsäk på
hyllan fil!-89.

Nuslangen maaasade sig iväg f matvinden !När den
bartre banänden närmade sig gav Stefan kommando
fär LIFT t7FF! Detta skedde ocksä, men ack fär sä
kart bit! C:a 20m efter banändan i mjuk terräng
slutade flygturen(det var slut på markeffekten!).
Min färsta fråga till Stefan var "fällde
du in hjulen?" "Jag vet inte" sade
Stefan, men det hade han gjort
"automatiskt" och det bidrag till att
kärran var hett oskadad!
Nya färsäk skall göras nästa säsong!
innan teorier am felaktiga effektivikt!
prapeilerfärhäilanden testas, skall vi
färsäka pä ett större fält.
Väi mätt titi nästa fiygsäsang med nya
spännande
praiekt!
Det är ju inte nädvändigt att välja sådana
sam ger så mycket
huvudbry sam ovan
relaterade. Men det är
väl en utmaning man
är ute efter 7

Piper ClJB J-3:
DATA:
Byggsats:

Bud Nosen 1t4-skaia

Vikt:

a000 g

Spännvidd:

274 cm

Bäryta:

116 dm?

Motor:

DS ~emini 12ti 2-cyi 4-takt

tubens motor tickade och gick fint rned sin nitro och
gjorde ett flertal mycket skaiamässiga flygningar me
Roaind som pilat.
Till denna säsong hade Roland även medfört en
fantastiskt välbyggd multikärra "Stue Angel",med
motorn och pipan frän den kvaddade Curaren. Hör
arh häpna: Den hade 20 timmar i luften färe sin
svenska premiärtur, som handbagage i en Jumbojet! Den fick 12 flygningar innan den gick "s matpåse
till -89.

Pica Duellist 2-46 har
ju välfat en del problem, de4 största att fä
häda motorerna att gä
samtidigt !Trots en del Eggtid fär reparation har den
i sila fail fält tio flygningar !

Le{f Litsberger

Säson~.en-89
ännu ett handbagage kam till Sverige ! En "8iue
Angel" med ett "L" pä fenan! Den f{ck tre provflygningar med Stefan sam pilot färe vinterförvaringen.
Till nästa år kan det bli en rote Blå änglar!
tuben gjorde 11 lyckade flygningar, och Biue Angel
med "R" på fenan fick 7 flygningar.
20 augusti: P-51:an faxades och faxades, matarn
justerades, varvet kollades, 2300 RPM. Skulle det
räcka ?? Vinden torterande styv kuling! Väntan!
Väntan!! Mot kvällningen,. med endast de "närmast
särjande" närvarande -+ Johnny fullberg (Videokamera 2) + Knuth Strid, skulle det stare föCsäket
göras! Stefan vid kantratferna, Roland vid videokamera 1. Jag själv höll krampaktigt i modeilen vid den
yttersta banändan, fuNgas, en filen katapultpuff, och

t3

PS: Stefan har en beställning på en Aurora med
PlCtC?-60 sam Rolands nästa handbagage !! DS

innFK-nytt

Jonny Gullberg har varit en av de
flitigaste medlemmarna i sommar, så
han kan väl få vara med på bild med
CA:P21:a och allt? IEn ~S90FS sitter I
nosen f.ö. Motorn går som tåget(?)
och kärran flyger fin-fint_ Synd att
Iandstä#let böjer sig vid varenda landning Banan är väl fär härd! Eied_anm_)
Jonhy har även hunnit testa sin Akromaster 40, som du sett i denna biaska
tidigare_ Den kärran flyger acksä bra
numera, efter ett missöde i första
starten. Jonhy har även flugit och
hunnit kvadda sin gamla men snygga
SIG Skybolt, genom att (oavsiktligt]
hälla fcir läg fart ttung modell!) i
svängen in pä finalen inför landning!
Klipper kärran pä 15m höjd hinner inte
ens Hr Gullberg göra nä`t. -"ingen
mening att reparera",tyckte han_men
Litsbergers tag hem resterna och nu
fiyger kärran igen! Det
gär n~~tan alltid att
laga kvaddade kärror_
Jonhy har nu en dubbeldäckare pä byggbrädan; en "lieed Falcon",balsabyggsats,
för 94-fyrtaktaren!
Aerabat!cs!

!Goss#p Department!
Forts. nästa sida!
»»»»»»»>
TMFK-nytt
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~

tÄ.ST i L~GGEN

~~, ~~

13 sept 17.1~-18.30
tre fina "busflygningsturer"!
Vid inflygning för landning i sista 90-gradarea
händer något. t7en lilla fina gula fiygmasklnen
rollar raka ner I backen. Bara spinkebränne kvar.
Snyft.
Vad har hänt???
Frågorna är många...
Svaren är få...
Men jag ska bygga en ny
Sä det sä.
~.

L~G~EN I~EN....
Kenneth pravftög Smygegängets kollektiva
segelplan. ZOOm med handkast. Snygg landning.
Vinden majnalle, provade mad gummirop, snygg
stigning. -Njälp! ägian lossnar inte! Vingen brasa,
pang i backen 1.
Kadetten i härd medvind,pang i backen 2.
Slut.
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Ai1RORA~ Moderna tiders underverk till elektroniska hjä#pmedei kan åstadkomma denna nästan läsliga bild,
sam är ett färgfoto Ox13cm från början. Med hjälp av sk. handscanner och flera superavancerade
ritprogram bitr siutprc~dukten denna gröt av svarta klumpar. aet finns en 60-multi på bilden, jag svär! /SAm
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Arets lvi.rrdrnill-deltahare!
l+r.v. Lrlin~
Linne; '1'Nlr'h,
Uve ~nclersson,
V -ås,
~taf'ian
t~,kströ►n, Y,orueten,
Lars koos, '1'1ti~i+'K samt
~teian La~;er~kvist, isun~sbacka.

eves senaste . super `1'i~;re
46 cued 12x6 prop . irrkel
och sny~;~, elekor. Uri sinella
sif'f'ror
ocri bokstäver!
1'i llverknirrt;snuuuner
pä fenan.
~~~~
.~ taf f'an Llcs trö;;;s ,.,pec trumvariant
. ,~;otor Uuper 1'.i_ F,r~e
4Er . L,in~;er llnEJ pr. o r, , :;ven
irär errkel ocri e1 i ektiv
cYeIcor so;u t r•aufYiåver t~~r•r•~ins
l.in~er!
~ätt
by?.or pä lanelställsbenen, ~ta~ian!
.:~trax bakom .~teian La~erkvist;.
kårra
so,;; väsen.tli.~;en är
en wodifierad
.,lU "'1'wister"
rotor
U~ 4U l+'Y,
•~
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2 bäst~L

1

2

1 . Ove Andersson Västerås FK

916

929

952 , 1881

2. bars Roos Trelleborgs MFK

859

829

872

1731

3. Staffan Ekström RFK Kometen,

843

830

840

1683

0

623

73'x'

1360

573

627

713

1340

LVLI~~ jy- Trelleborgs MFK

Lomma.

4. Erling Linne"Trelleborgs MFK
5. Stefan Lagerkvist Kungsbacka MFK
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helt tillverkade i denna plast, SureFfite är ett fabrikat
jag minns sådär direkt.}

Enkla klämmar
Det finns naturligtvis många olika sätt att fixera
delarna medan timmat lerkar när man bygger
kroppen till sitt flygplan. Man kan köpa speciella
plastverktyg, sitta på delarna några timmar tills allt
torkat eller härdat osv..

4~m man vill fästa servobrickan i vingen, eller
kanske vingen I kroppen, eller motorkåpan i
kroppen, kan man göra som nästa bild visar.
Borra ett ca. 3mm häl i plasten. Djupet beror på
hur läng skruv du tänkt använda. Epoxyllmma en bit
av det inre röret till Golden Rod (Eller Nygod) f
plasten. Plugga gärna plaströrets nedre ände med
litet tejp ! Kofta först vilken skruv som passar litet

Skruv som går i
~,lagam trögt

Man kan oxå göra som bilden visar !Fixa lämpligt
antal "S"-formade ståltrådshakar och låt dessa

Hemgjorda "S"-krokar och gummiband

inre gula räref
till Gallen Rod

"Foam° alter mjuk balsa
---

Fiygplanskrappen

hålla gummiband. Hakarna kan man göra av
pianoträdsrester, stäitrådshängare eller vad man
har. Gummiband finns I alla glada färgeri plastpäsar pä Konsum el. ICA.

^trögt i hälet. Du kan använda "självgängande"
skruv som pä bilden, men vanlig metallskruv går
oxä bra. Skruva in skruven för att gänga upp spår s
plaströret innan du limmar dit det, sä behövs in#e
så mycket Kraft när röret är på piets. -Du kan även
ha skruven pä plats när du limmar di# röret, så
slipper du fä epoxylim i häiet !

("Länet" från RCM)

S.Ahiström

Skruva ~ mjuka
materia!
Den där vita plasten sam vingarna ibland är gjorda
av, polystyren etter vad det heter, är ganska knepigt
att skruva i, va? (Det finns ju tom. modeller sam är

TMFK-nyii
~~

1tAl'YUli1' rhAi~ 1✓N U"1'VAi\lilcAlcr,!
`l'yvärr förlorade
`ll`lt•`h en av sina
b~sta 1c(:-piloter
i och rr;ed att
r~iikael ltintala
packade och f'lytt~rde till
lvyköpirig med ;,J~;-5 och
allt
t'cir att
där påbörJa
en
karriär
sors f'lygruek på lr,y~,e Aero .
rised andra
makt in i flygparadiset
ord! Häromdageh damp det fler ett
ir rev frän grabben ifräga . rtör
rean sysslar
liär vad denne aktive
aled nuförtiden;
-"
rnodellfi.ycaiidet
går lör
Jag ilar koru,uit in i
övrigt
bra.
klur,ben sow bestär
av nräri~;a
trevliga och aktiva n~odellilygloed roliare . t;t ~ par tävlingar
varit
i souunar
inslag
har
det
ga
weri dessvärre
har Jag av olika
orsaker ej kunnat deltaga.
Vädret Yiar varit
guld hela s o~l~r„aren- de perfekta vindstilla
tiar JaE~ for
dubbeldäckaraf'tnarna
längesedan slutat rakna, eitersoru de varit
sä talruta
!
på '1'ulliri~;e hur Jag
r.n flygdag
varit
på, och bland arriiat ratt
insNiration
till
rrranövrer.
i'ierre
f .Löt; rited svirr
nolländer
!'itts
en 36U e
t raders
sv~iri~ ured
c.lcc ser
helt
vingarna
slanalattJo ut.

elen här flygdagen
efter
delben
wen d~i.
pa 'l'ullinge
var ja6 åter
vid i'v1v1 i aero:_ .° :. :..
sow funktionär
batics. Hela dagen Stod Ja6 ute
i skogen sors boxdomare, vilket
verkligen inte var det lättaste
runt
yrred 3U rue ter Yiöc;a granar
ona !
rär du någon tid över för nyproduktion
i vinter ? Lu Ylar lec,a~ lite lågt de senaste äreis
tror
Jag, rrreri vad Ska jag säds
sow f'lu~;it dexr gamla aL- j : an
i tvä och en traly säsong ria `?
Jo,
Ja E; sä g er norr, så, ått
i
vinter blir det en Uorsair i
storle:ksordnin~ ; en (U tum. Jag
har inrett wiri :Läbenhe~ ändau~ålsenli,~t n~eu en verkstad
i
vi liten uet fur ovri~,t ocksy~
stär
en spis ~kari unvåndces i'ör
listkokning och ett kylskäp
~ f'urvarint;
av cyanoliru) .
gag skall bestålla bl.a. servon
i'r•å.n USA och sedan när hös tdi.,,..,orr~a och rediu„olneri slut~ilti
t ,t
Markerar sig över i\yköping,då
läser.
jat; in ;talg i ovannäwrida
runt, rycker
ur telef orisladuen
ocl~ skrider till verket!"
J ce Ja, dc~r; i;raubeir tycks inte
lida
nt;i~; on ni>d usel t,e träl f ar
uc: t nödvundi~as te irä.r i livet
i var• J e 1 a.l l!
b i s or,t är kvar
härnere
i ~;r önska iiono;t~ lycka
tiJ.l tued sitt
nya liv
och vara
eii s;,,ula avunds Juka sat;,tidii,t
!
iiol,pas på nya rap~~ort:er ~ rautuvEr .,ihael ! ! ~lced~

1~' moteur rotatij4 cy/indres
dc Dion (1889).

J'Y'JA1{Ni~rU'1'Uhl•,h, har ju sotis bekant o järnnt antal
cylindrar
f'ör att
fungera
pä rätt
sätt
vad be träliar
tändf'iSljd
osv, ir er Yrceller väl
ue flesta
ured our. uren hur fungerar
det hela isar cylinderantalet
är järnnt 7 Att det furrrri is sadana u►otorer isan väl anses bevisat
genotu ovanstäende exewpel. rrägan gäller alltsä fyrtaktswotorer.
Len sorn tiar synpunkter
i årendet
ornbeues kontakta
red.
orrredelbutns ! !
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~F4F~ medlems#örteckning

AHLSTRöN STAFFAN
ANDERS5ON BO
ANDERS5ON CHRISTER
ANDERSSGN HdKAN
ANDERS5OM NATTIAS
ANDERS50N NATTIAS
ANDERS50M OLA
ANDERS5ON OLLE
ANDERSSON PETER
ARNDT JINNY
ASK ARNE
BAUER MATTIAS
EERGFORS KRISTIAN
ERECHENSSAUER A%EL
HRDliN PER
CARLSSON ANDERS
DANIELSSON JIMMY
DEWAR TOMAS
FLODIN HANS
FLODIN PRTRIK
PORSLUND KENNETH
FRIBER6 ARNE
FRIBER6 LENNART
FRIMAN LEIF
GULLEERG JENNY'
HEI!'SäTER ANDERS
HEINENYR NIKLAS
HOL IIGREN AP,NE
HOL"EKEN CHRISTER
HOLMGREN STEFAR
JEMSEN TONY
JEPPSSON #!RTTIAS
JONAN55C4 FOLKE
JD1iAN55GH HELENA
JaPANSSOH MATTIAS
30HANSSDN,RDLF
JÖNSSON MAGNUS
LARSSON EJ~RN
LIJEBDRG EöRN
LILJEBORG RiCKARD
LINDKVIST EGON
LINDSJÖ RDåER
LINNE ERLING
LiTSBERGER LEFF
LITSHERGER KOLARO
LITSHERGER STEFAN
LJUN6H JACOB
MALMFORM TRONAS
NdNSSON 1~ARL-ANDERS
MdHSSOM LAPS GiiRAN
NILSSON JENNY
NIL550N MICHAEL
NILSSON NiCHAEt
NILS5GH PETER
NILSSON ULF
NYLEK BENGT
OLOFSSON "uLA

DLssoN JAN
OLSSON JOHN
GLSSON LARS
PAULCEN JOHAN
PERSSON JOHAN
~~

PASTDRAT5TIGEN 4
ASPEDALSVd6EN 5
HOVSLA6AR6ATAN 8
EVAS GRäMD i
FäR6ARE6ATAN 33
BANVALLSUd6EN 49
ANDVä6EN 10
VENDEL5FRIDS6. 13B 4TR.
dKARP Z PL 3
LINGONVä6EN 5
ö HOBY 4:13
ALMELUND V TORP
BANVALLSUä6EN 33
PL 26
5, dEY 35
FLUNDREVäGEN 8
SYLLUä6EN 45
HALLASVdNGEN 13A
NöLLARE6ATAN 26
NöLLAREGATAN 26
HYAVä6EN PL 285
AL6ATAN b9
RADMA?iSGATAN bE
NODESHöGSVäSEN 56E
BANVALLSUä6EN 47
DUVVdGEH 7
LäRARE6ATAN ib
PEH"I?16STRdKET 15
PENNiI%äS'RdKET 25
PEN?linGSTrtdKET 25
EKE;"7iGE?~ 7
EOX 4119
ALEåCKAFRUNS VäG b
ALBäCKyFRUNS Vää b
ELdREGMSU;I6EN 9
EP.IKSEDR6SUdäEK '
FORS'"NIAVäGEN 1C
P3KARGRäND 3
S:tz rE-TRUDS Uä6 Z3
S:ta GERTRuDS UdG 28
TOY?+A4PSUääfN 137A
L;A iS'_E PL 78,'
JOHAN N1LS VåR i~
V. ALS?AD 4
P,T iNDCNES.AIR TRANS".
V. ALSTAu 4
P.i6GAREUduE~ 50
PER uAKS VåG ZC
'J.U:RESTAD PL 55
V.U'RESTAD FL 55
EOKEUääEN b
NORELLUäGEM 7
NCDES1~öv5VäGEN 35
EKEVåGEN 43
EOKEUå6EN b .
ELd?iSTELVttGEN li
BOX 4"u02
HäSTSKOVAGEN !b
HäSTSKOUäGEN lb
PL laal
ST,6ERTFUDSVÄ6EN Z5
NORRA dEl' lö

136 00 HöLLVIKSNäS
Z3b 00 HÖLLUIKEN
231 33 TRELLEBOR6
231 00 TRELLEBOR6
T31 33 TRELLEBDR6
231 36 7RELLEBOR6
230 22 SNY6EHANN
217 b4 NALNö
231 91 TRELLEBOR6
231 38 TRELLEBOR6
270 52 EORRBY
231 92 iRELLEBDRfi
231 36 TRELLEBOR6
231 91 iRELLEBOR6
23D 20 KLASSTORP
231 9Z TRELLEBDR6
Z31 3b TRELLEBOR6
231 65 TRELLEBDR6
Z31 33 TRELLEBOR6
221 33 TRELLE$DR6
230 22 TREL LEBOR6
Z3i 42 TRELLEBOR6
23! 54 TRELLEEDR6
231 91 TRELLEBDR6
23i 3b TRELLfBOR6
Z3a ZZ SNY6EHANN
231 b2 TRELLEBORG
[3i 5b TRELLEEOR6
_.,. 5b .Rc,,'cu"RG
Z3i 56 'PEL+EBOR6
Z31 3b TRELLEEOR6
Z31 04 TRELLEEORG
Z31 bb TRfLLEEORfi
23i åb TRELLEEOR6
23i 3c TEELLEEDR6
Z30 Z3 ANDE~tSLäV
Z3i 35 TRELLEEOR6
23i 3E TRELLEEDR6
Z3i 53 TP.ELLE30Rä
23i 53 TRELLEEDR6
Z3: bb TRELLEEDR6

L3a

040-45 53 bb
04D-45 d0 42
0414-147 59

LEDANOT RC

0410-293 44
040-96 48 11

RC

RC

0410-117 14

D41G-414 04

0410-405 54
041a-405 54
0410-131 23
0410-114 85
0410-348 9a
0410-172 å8
0410-196 51
04i0-4G3 63
04la-4D3 b3
041a-4C3 63

FF
FF
FF
FF
FF
FF
RC
RC
ORDFöR. FF
FF
KASSöR RC
LEDAMOT RC
FF
SUPPL. RC
s"äK.ANS. RC
CL
CL

C41'v-ibb 55
G4ia-!bb 65

a4o-za2 bz

SäK.AKS. RC

RC
FF

L'J 1lLAE:;IRRG

Z7C !2 RYDSGdRD
23i 5` TRELLEEOR6
oO Etin.Z4S5 D3AKAR.INDDN.
~3i "r` 'RELLEBOR6
Z3i 3Z TaELLEFGR"n
23i 53 TRELLEEOR6
Z31 91 TRELLEEDR6
231 qi TRELLEBOR6
231 38 TRELLEBORS
Z31 3? TRELL EBDR6
z~l ._ TRELLEEDRG
23i ;;6 TRELLEECR6
231 3A 7R.! IFRaRä
23a iC SKANöR
Z31 04 TRELLEBORS
Z35 aa VELLiNuE Z
135 a~; U=_LLINGE 2
Z31 aC TRELLEfiORä
Z3I 55 TRELLEBDR6
Z~E 20 KLA65TORP
sr

N

4F4!-iE

0411-44b 41
a40-43 54 i8
04G-48 54 7S

LL

RC
RC
RL

a4I0-313 i7
FF

04i0-i96 3"[
D4G-47 il la
040-44 33 93
04C-44 33 93
0410-349 64
D41D-115 45

RC
REVI"sDR RC
RC
RC
Siö£;iED.
RC
RC
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