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Här är ett par bilder från rundflygningen
förra våren. Dåvarande ordf. Arne F. Doserar vid kärran som användes vid evenemanget.
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TMFK:s klubbfält lite grann från ovan.
Bilder: Jonny Gullberg.
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OKSLAGET: Det blev ordförandeskifte vid årsmötet! Arne överlämnar(med en lättvadens suck?) klubban till Arne!
Foto: Jonny.
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TMFKnytt
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Säsongen har börjat!
Vanligtvis brukar du ha fått årets första TMFK-nytt i god tid före
långfredagen, RC-flygningens officiella säsongsstart.Tanken har till
stor del varit att påminna om denna högtidliga tilldragelse förståss,
men även påminna dig (och mig!) om såna futtiga men viktiga saker
som fåltreglerna exempelvis. Trots att påsken kom sent i år, hann det
bli maj månad innan Nr 1-92 kom ut. TMFK-nytt har sallat sig till de
stora "drakarna" så till vida att en starkt bidragande orsak till
förseningen var datorhaveri! Ågaren gapade efter mycket (dubbel
snabbhet) och resultatet vart tyst och svart (=noll snabbhet). Nåja, en
månad och många pengar senare är Red åter igång! Man hoppas att
du läsare i stället år desto lyckligare nu när TMFK-nytt äntligen är i
din hand! Det blev ett tämligen tjockt nummer tycker jag, och en del
har hunnit hånda, och därför rapporteras från sånt som hänt och
sånt som ska komma: Årsmötet, styrelsemöte, Kul-i-fem, utståltning
på Trelleborgs Bibliotek, hobbylokalen, flygundervisning RC, för att
bara nåmna några ämnen.
Under vintern och våren har tvenne ungdomar hunnit ta sina RCcertifikat: Tobias Holmgren den 16 januari(!) och Mattias Jeppsson
den 12 april. Vi gratulerar!
Jag var själv vittne till hur Mattias med sitt en vecka gamla cert utan
minsta tvekan gick ut som förste flygare på Långfredagen. Falcon 56
(en gammal konstruktion som år "still going strong" i allra högsta
grad!), 48 fyrtakt, rak och snygg start, kort sväng i rymden, mycket
snygg landning, mjuk trepunktare mitt på banan. Man hoppas ju att
stilen håller i sig, och kan inte hjälpa att skryta litet med att man
deltagit i utbildningen!
/SAm

TMFK-nytt©1992. Eftertryck medgives, men ring TMFK först!
Fbr den tekniskt frågvise: Upplagd med PageStream 2.1 på ATARI ST 4Meg, utskrift HP
DeskJet+. Till illustrationerna: Mi~raph 400dpi handscanner och olika pixel-&
vektorgrafikprogram(TouchUp, S~Ihouette).

Årsmötet

TMFK styrelse 1992:

Ett referat av årsmötet torde vara på sin
plats då endast de närmast sörjande fanns
på plats- som vanligt.

Arne Holmgren
Jonny Gullberg
Leif Friman
Lars Roos
Staffan Ahlström
Arne Friberg
Suppleanter Ola Andersson
Niclas Heinemyr
Revisorer
Bengt Nylen
Knut Stridh
Revisorsupp) Leif Litsberger
Valberedning Staffan Ahlström
Bengt Nylin

Derl stora nyheten denna gång var som väl
ändå många vet att ordförande Arne Friberg
avgick efter en massa år på denna post!
Arne har ju faktiskt för många varit synonymt
med Trelleborgs MFK. Han blev
vederbörligen och välförtjänt avtackad med
blommor och klocka (med
tidtagningsmöjlighet naturligtvis!) varvid
klubban högtidligen (se omslaget!)
överlämnades till nye ordföranden Arne
Holmgren. Vi hoppas nye ordföranden ska
sitta lika länge så att vi slipper hålla på och
byta folk ideligen! Arne Friberg kvarstår dock
i styrelsen som ledamot. En gubbe med
hans erfarenhet och kontakter släpper man
inte hur som helst. Arne håller dessutom
fortfarande på med bygg- och
ungsomsverksamhet inom klubben.

Ordförande
Vice
Kassör
Sekr
Ledamöter

I ÖVI'Igt skedde inga stora förändringar i
styrelsen: Ola Andersson, Smyge, blev ny
suppleant. Mötet utsåg Jonny Gullberg,
Trelleborg, till nye vice ordförande. Hela
styrelsens sammansättning följer nedan.
DE't genomgående resonemanget för övrigt
gällde hur vi ska kunna förbättra (=öka)
verksamheten i klubben. Enhälligt
bestämdes att försöka göra ordentlig PR för
klubben, dels genom att genomföra en
utställningg i biblioteket, dels genom att
deltaga på Föreningsdagen, och dels genom
att försöka skapa arrangeamang i egen regi.

Förhandlingarna avslutades ocn

"festligheterna" vidtog, dvs vi drack kaffe
och läsk samt åt kakor och tårta. Samtidigt
såg vi en RC-hobby-videofilm från England.
Därefter tittade vi på smalfilm(!), hämtade ur
avgående ordförandens digra arkiv från 5060talet. Mycket kul att se, även för
undertecknad, som ändå sett dem ett antal
gånger (Mötets höjdpunkt!/Red`s anm).
VId20fll11'1@rl vi såg handlar om
storskalaflyg med konstflygningsinslag(sk
aerobatics), kommer som sagt från
England,och är en proffsprodukt. Den finns
nu i klubbens videogramarkiv på Slussgatan
6, och går att låna för egenstudium, om man
är snäll och återlämnar den efter några
dagar.
Lars Roos

NEJ, har jag ju sagt, du år ingen eter till din
modellmotor hdr!

RedaktÖCBn kan inte undanhålla
medlemmarna denna lustiga ruta från 1951.
Red är narkosläkare på ett sjukhus i stan,
så lustigheten drabbar hans
verksamhetsområde dessutom.
P~ den tiden var eter en dagsrealitet vid de
flesta narkoser. Man fick inandas eterångor
tills man somnade, det var principen. Det .
kunde ta sin rundliga tid innan patienten
kom i stadium 111:2, dvs var så medvetslös
att operationen kunde börja. Eter har den
nackdelen(för narkosbruk alltså) att var
mycket lösligt i blod, varför cirkulationen
först måtte mättas, innan så mycket olöst

eter fanns i kroppen att man somnade.
lJppvaknandet tog lång tid (=flera timmar till
full vakenhet), och under denna tid mådde
99% av patienterna pyton faktiskt, kastade
upp och rumlade runt i sängen och var
allmänt stökiga. Ingen ideal situation för en
nyligen hopsydd!
Eter utrangerades som narkosmedel i
början-mitten av 70-talet, och hade då
sedan länge efterträtts av moderna
inandningsnarkosmedel och snabbverkande
insomningsmedel som ges i spruta i
cirkulationen. Många sjukhus har dock kvar
åtminstone en eterförgasare och har en
flaska eter i beredskap: Eternarkos kan vara
en sista och mycket effektiv (livräddande
faktiskt) behandling av svåra astmaanfall,
speciellt hos unga människor.
/SAm

att eleverna måste ha vissa teoretiska och
grundläggande kunskaper om RC innan
skolflygning öht kan tänkas börja. Staffan
lovade leta i sina pärmar efter gammalt
underlag han själv använt i sin gröna
ungdom (Resultatet på annan plats i denna
tidning).
Vidare beslöt mötet att hålla med bränsle
under upplärningstiden då vi använder
klubbens modell. Läraren avgör vilken
modell (klubbens eller elevens) som skall
användas vid certifikatprovet.

Vidare beslut: Klubben skall deltaga i
Föreningarnas Dag den 24 maj. Ordf. gavs
uppdraget att låta tillverka en ordentlig skylt
med klubbens namn och märke, att
användas vid detta och kommande tillfällen
av liknande slag.
Ordf åtog sig att börja arbetet på en
introduktionsskrift för nybörjare i klubben.

K~Ubben skall anskaffa viss ny utrustning
till bygglokalen,en sk universalladdare för
laddbara batterier och ett mätinstrument för
att användas vid batteri- och övrig vård av
RC-anläggningar. Utrustningen skall vara
stationär (=inget hemlån!), och
medlemmarna skal! kunna få sakkunning
hjälp med kontroll och laddning av
batterierna inför flygsäsongen.
MÖtet avslutades med öl och

~--~

Styrelsemöte

rostbiffsmacka. Nu vet ni det också- inga
hemligheter !

Årets första styrelsemöte började med att
nye ordf Arne Holmgren dängde klubban i
bordet och förklarade mötet öppnat. (Så
skall ju alla möten startas, men ögonblicket
var ändå historiskt på sitt sätt, då det
markerade det första mötet med någon
annan än Arne Friberg vid klubban. Man
måste var mycket gammal i TMFK för att ha
sett någon annan där!/Red`s anm)- Nåväl,
en del beslut fattades ocså minsann, och det
kan vara lämpligt att delge dem här.

/Sekr.

RC-skolverksamheten diskuterades
riter. Arne Holmgren rapporterade att vår
ansökan till kommunen om måttligt bidrag till
sk dubbelkommandoanläggning hade
avslagits, men att ny förtydligad ansökan
redan sänts in.
Ordföranden visade en egenhändigt
författad "Bruksanvisning för RC-lärare" och
regler för handhavandet av DK-utrustnigen.
Staffan Ahlström föreslog en komplettering
av RC-utbildningen som skulle innebära
teorikrav på eleverna. Tanken bakom hans
förslag (det fanns en sådan!/Red`s anm) var

Jag gy+ger med ett
leende~ for jag har
belt mn
medlemsavgift tiY
khJbben!

utomhusmodeller ideras tak. Till de
modeller som skall vara där i vinter, skall vi
göra ett informationsblad, där det anges
uppgifter om motorstorlek, antal
radiokanaler, flygvikt, kostnad.... ja sådana
saker vi vet den oinvigde vill veta. Dessa
uppgifter skall placeras på bokmontrarna
invid respektive modell. Således klar succe
och tack till alla som ställt upp.

Det stora lyftet i
biblioteket.
"Trelleborgs Modellflygklubb
arrangerar tillsammans med Trelleborgs
Stadsbibliotek en modellflygutställning.
Här visas modellflyg av allehanda sorter.
Det är segelfygplan, radiostyrda
motorflygplan och till och med en helikopter.
Det visas även några modeller som ännu
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inte är färdigbyggda, vilket ger god inblick i
hur dessa ser ut under sina skal och hur
mycket arbete det kan vara att färdigställa
en modell.

De fabriceras under vinterhalvåret under
ledning av erfarna byggledare i klubbens
bygglokal, för att premiärflygas nu till påsk,
om vädret tillåter.
Flygrllrlgerl sker på klubbens
modellflygfält i V Tommare, där stora fina
ytor finns tillgängliga lagom långt från stan."
S~ har det stått i Trelleborgs Allehanda!

Då det var överenskommet att modellerna
skulle plockas ned och vi kom för att hämta
dem, var det inte med någon större
entusiasm Herr Bibliotekschef Gisselqvist
släppte in oss för att plocka ner dem. Det
slutade emellertid med en kompromiss.
Denna består i att vi fick låta en del modeller
hänga kvar, sådana som ändå inte skulle
användas i sommar. Att det skulle bli en
sådan uppskattning även från deras sida
hade jag inte väntat mej. Av de som varit i
biblioteket har många sagt till mej att de inte
sett att vi varit utställda där. Det är ju fullt av
nedhängande belysningsarmaturer så
modellerna är faktiskt lite svåra att hitta.
Med Herr Bibliotekschef Gisselqvist har vi
nu kommit överens att återkomma till hösten
för "vinterförvaring" av våra

Kul i f em-veckan 1992.
Detta brev har skickats till Fritidsnämnden:
-Ett tiotal grabbar byggde modellflygplan
under sportlovs- veckan. Den typ av
modeller man som nybörjare hinner bygga
under veckan är en mycket enkel
ramkonstruktion av balsa. Den kläds med
silkespapper och drivs med propeller och
gummibandsmotor. De är lätta att bygga, blir
fort färdiga och kostar några tior. Flygvikten
är ca 10 gram. Alltså typiska inomhusmodeller och flygningen sker i Köpingeskolans gymnastiksal, där golvyta och
takhöjd ger fina förutsättningar. Detta är en
del av Trelleborgs Modellflygklubbs normala
ungdomsverksamhet under vintern.
GUrI'lrl'llbårldSt1'lOtOrrl går ungefär 5
sekunder och tar modellen ända upp till
gymnastiksalens tak. Är så modellen byggd
av de riktigt kunniga på området, kan det
dröja 45 sekunder eller mer innan den
kommer ner igen. Grabbarna fick flygtider på
mellan 10 och 15 sekunder per flygning.
Detta är för nybörjare utomordentliga
resultat och tyder på ett gott engagemang,
noggrant bygge och fint arbete med flygtrimningen.

ReSUltaten baseras på de 3 bästa av 5
flygnirgar:

Klass Tre kronor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
8.

Hampus Joäng
Dennis Olsson
Emil Persson
Simon Yngve
Mattias Askelin
Henrik Hedin
Mattias Edvardsson
Christian Björnqvist

Klass AMA-Cub:

1. Marcus Sommer
2. Patrik Askelin

,-..

39 sekunder
37
36
34
33
31
31
26
45 sekunder
39

Att lära varandra flyga.
blom TMFK har vi under många år varit för

ens efter gastronomisk påtryckning. Han flög
med en helt ny kärra som han fått i julklapp
och inte flugit förr. Nervositeten var påtaglig.
Certifikatprov vid första start... Allt gick
emellertid bra och flygprovet avslutades
med ett oplanerat motorstopp och därmed
hastigt påkommen nödlandning. Han
landade med alla tre hjulen på banan som
om det vore 100:de gången. Grattis
Thobias!
Det finns nu en fassa som bara skall hålla
sig på mattan. Kaxar han sig för mycket
kommer Matthias Jeppsson att ta fram sitt
nyerövrade cert och vifta lite under hakan på
gubben och konstatera att det blir ingen
övningsflygning för fassan i dag heller på
grund av dåligt uppförande eller för liten
veckopeng!! Kul Matthias Du har kämpat
väl. Grattis!

dåliga på att lära varandra flyga. Detta
gäller förståss inte friflygsidan för det har ju
Arne Friberg skött om. Nä, det gäller
radioflyg. Vi har i bygglokalen ett antal
ungdomar som bygger radiomotor-modeller
och som behöver lära sig flyga. TMFK har
nu skaffat radio med dubbelkommando och
gjort upp vissa regler som hanterar
ansvarsfrågan för de som skall vara både
elev och lärare. Båda måste ju veta vad som
gäller.

~^

Styrelsen har genom sin inneboende
kunskap om våra gamlingars förmåga att
framföra modellflygplan noterat vilka
personer som kan tänkas vara villiga att idka
lärarverksamhet. En del av dessa kommer
att tillfrågas. Tanken är att en elev tilldelas
en lärare, sedan är det deras sak att komma
överens om resten. Det är inte meningen att
alla elever skall tilldelas samma lärare. Det
får ju inte bli alltför betungande att vara
lärare. Det kan vara illa nog att som elev
behöva dras med läraren!

Se u p gamlingar
ung omen jagar oss!!
Det har spritts rykten i Älmhult att man
måste åka ända till Trelleborg för att avlägga
prov och göra uppflygning för
radioflygcertifikat. Årets första, under januari
månad, utfärdades till Thobias Holmgren.
Han är bosatt i Älmhult men vistas tidvis här
nere. Där uppe i nedre södra Norrland har
de ingen som kan utfärda sådana bevis, inte

~

Konsten att flyga över
depån.
Det har under de senaste åren varit mycket
tjat om den hos oss så väl utveckalde
konstarten att flyga över depån. Det är en
konstart vi sannolikt supit i oss med
modersmjölken för den är de flesta av oss
mycket bra på.

Det heter... När man fredligt står i depån
och bara tittar behöver de väl inte flyga över
huvudet på oss. De har ju hela tunnland att
fara fram över. Varför flyga just häröver!!?

Eller... Jag står ju här i pilotrutan och övar
inflygning snyggt och prydligt och dessutom
på en anständig höjd. Inte f..n kan jag flyga
p~ ett sätt som kan väcka anstöt eller oro

Jag tycker att båda synsätten är rätt och
har gjort följande lilla iaktagelse.
D~ man flyger, och är placerade som vi
ofta är, stående ute i "pilotrutan" förstår man
inte att det kan uppfattas av dem som står i
depån som att man flyger över huvuden på
dem, när man bara flyger över banan för att
öva inflygning. Men så är det. Det är tidvis
riktigt obehagligt att stå i depån. Jag tror det
bland annat kan bero på att den nygot högre
höjd man har när man övar inflygning, och
att man från början har nästan samma vinkel
mellan marken och upp till modellen under
inflygningens första fas, gör att det är lätt att
få modellen lite längre ifrån sig när man
kommer in över bankanten. Därmed
kommer den automatiskt längre in över
depån. Detta är ingenting man överhuvud

taget märker själv när man flyger. Man får
bara en bitsk kommentar av auditoriet när
man har landat och har ingen som helst
förståelse för den.

FÖrSlag till ändrat beteende: Lämna
pilotrutan och gå över till samma sida banan
som depån finns! Du står då med ryggen
mot depån och Du flyger ju inte gärna över
ditt eget huvud och därmed håller Du Dej på
rätt sida banan. Dessutom får Du övat på
inflygning från en riktning Du inte är van vid.
Det kan vara väl så obehagligt men inte
skadligt.
Tyckt i preventivt syfte i "Utskottet för

skydd och säkerhet", av utskottsledamot

Arne Holmgren

Ljungbyhedslägret -92
Det är nu klart för modellflygläger i Ljungbyhed.
Det blir under tiden 1992-07-03 tom -12.
Vi får i stort sett disponera banorna som vanligt med
vissa inskränkningar på grund av asfaltering av
rullbanorna.
Lägerledningen är ännu inte klar. Styrelsen önskar kontakt
med klubb/person som är villig att åtaga sig detta.
Uppdraget består i att vidtala känd kokerska och
tillsammans med denna ordna käk och under lägertiden
administrera och hålla viss ordning där.
Förutsättning för att få delta i lägervistelsen är
medlemskap i SMFF.
Därför måste detta medlemsnummer anges för deltagare.
Dessutom måste lägerdeltagare ha minst en flygbar modell
med sig till lägerveckan. Under lägerveckan skall vi även
försöka arrangera viss utbildning.
Under lägertiden kommer möjlighet att ges till
skolflygning med dubbelkommando, vilket förhoppningsvis
skall leda fram någon eller några ungdomar till
certifikat av någon typ.
Denna skolflygjing bekostas av SKMFF för juniorerna.
Vi hoppas få en lika fin samvaro med varandra som under

tidigare flygläger och hoppas på bra väder med fin
sammanhållning och god kamratanda.

Distriktmästerskap.
Limhamns- och Trelleborgs MFK arrangerar, i numera
sedvanlig stil, DM i samband med lägervistelsen.
DM i Oldtimerklasserna
~ Söndagen den 5 juli.
DM i friflygarnas sk 1-klasser: Söndagen den 12 juli.
Fältet är emellertid stort så det finns tid och plats för
arrangemang från ytterligare klubbar i andra grenar.
Med den mängd modellflygare som redan fi nns på plats
borde "handräckningstjänsten" vara lätt avklarad.

Förläggning.
~

,-~

Denna sker i två förl~ggningsbaracker.
Varje barack innehåller ca 30 sängplatser, fördelat på
mindre rum med två- eller fyra bäddar.
Varje deltagare erhåller 2 lakan, kuddvar och en filt.
Hygienutrymmen består i gemensamt tvätt- och duschrum med
varmt och kallt vatten samt toaletter.
Endast handduk och personliga toalettartiklar behöver
således medtagas.
Camping och husvagnsuppställning får inte ske inom
militärt område.
Något hundratal meter utanför förläg vingen finns
möjlighet till denna form av boende p~ ett parkliknande
område.
Några kilometer bort finns ytterligare boende av denna
typ i organiserad form och naturskön miljö.

Mat.

,-~
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Matlagning och förtäring sker i Husarlägrets matsal och
kök.
Även i år har en kokerska planerats för dagens huvudmål
under lä enveckan.
Huvudm~let är planerat som alldaglig husmanskost.
Frukost och kvällsmål får deltagarna däremot själva
ordna. Likaså de mellanmål som ungdomar i denna ålder
inte sällan vill ha. Detta har inte vållat några bekymmer
tidigare år och är därför planerat likadant i år.
Det är brukligt att inhandla smör, bröd, flingor, pålägg
mm i ortens livsmedalsbutik och sedan dela denna kostnad.
Lägerdeltagare som har medicinska restriktioner vad
gäller födoämnen skall anmäla detta och helst även ge
alternativ i samband med anmälan.

Modellförvaring- reparation.
Speciell barack har ställts till vårt förfogande för
modellförvaring och reparationsarbeten.
Inget flygläger ännu har vi kunnat vara utan möjlighet
till reparationer.
Att lägerdeltagare skall ha minst en flygklar modell med

sig innebär inte att man inte kan ha ytterligare modeller
med sig, att bygga på om eller när vädret inte är
lämpligt för utomhusaktiviteter.

Kostnader.
Seniorer:
Logi • 65:- /natt.

Huvudmål: 45:- /måltid.

Juniorer: (under 26 år)
Logi •betalas av SKMFF. Huvudmål: 30:- per måltid
Övriga måltider bekostas av deltagaren själv.

Regler under lägervistelsen.
Deltagare får inte gå ut på flygfältet förrän
lägerledningen givit tillstånd.
Deltagare skall vara medlem i SMFF.
Deltagare skall ha minsten flygbar modell med sig,
samt utrustning för reparation.
Cykel &moped får användas endast som
transportredskap inom förl~ggningsområdet.
Data- &videospel får inte medtagas.
Transistorradio /Bandspelare får medtagas.
Ingen får beträda fältet utan lägerledningens
kännedom.
Fotoförbud råder. Ingen kamera får tas med.
Tystnad klockan 23.
Därefter skall samtal ske i låg ton och alla radiooch handspelar-apparater vara stängda.
Modellbygge logementet ej tillåtet.
Matlagning p logementet ej tillåtet.
Lågerledningen äger rätt att omhänderta
lägerdeltagares ägodel under lågervistelsen, om denne
inte följer givna direktiv.

Hälsningar
Arne Holmgren
Penningstråket 25
231 56 TRELLEBORG
0410-40363

Intresserad ?Anmäl dig nu±
Får vi månne se den här oldtimern
på årets Ljungbyhedsläger?
Lars Anderssons(Limerhafen)"Vagabond", fanns i byggsats från SEMO.
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Ett kul och enkelt
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sätt att
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linkontroll!
Det innebär att

du med hjälp av två
eller flera linor flyger
modellen runt dig själv. Med
en linmodell kan man göra alla
möjliga och omöjliga manövrar i
loopingplanet. Rolla går däremot inte,
men rolla är ju inte allt här i livet.

Fördelarna med linstyrt ärmånga. Det
är relativt billigt, dvs gräver inte så djupa
hål i din eller fars och mors plånböcker,
planen är lättbyggda och lättreparerade,
du lär dig hantera förbränningsmotorer
på rätt sätt och du behöver inte så stort
utrymme (fin lincirkel finns på vårt
klubbfält!). Och så den där känslan av
det verkligen är DU som styr planet!

,—.

ryska) till låga priser. Dessa
modeller är mestadels av sådant
slag att man genom en enkel
omtrimning ändrar dem från rena
"nybörjarstrykjärn" till avancerade
tävlingsplan i combatklassen. Det finns
även ännu enklare plan som flyger bra
och är uppbyggda enbart med balsaflak
- allts$ ingen besvärlig profilering av
vinge o.dyl. Det finns tom ett videoband
som beskriver byyget av ett sådant plan!
Den kan du köpa och studera i lugn och
ro -eller låna mitt ex.! Videofilmen visar
fullständig bygginstruktion, målning,
tankinstallation och ger även
flyginstruktioner. Mycket bra!

Men RC då, det måste väl vara
roligare, invänder många? Då vill jag
bara uppmana alla att inte förkasta
något de inte prövat. RC, linkontroll,
friflyg är alla mycket stimulerande
sysselsättningar ,var och en på sitt vis!
Dom är bara olika. Ingen är bättre eller
har högre status än den andra,
åtminstone inte i vår klubb.
Vitsen med linkontroll är att efter något
litet instruktion kan nybörjare i 10-12hålla på med både
årsåldern ~
bygge och flygning av hjärtans lust. RCflygning, som i och för sig är lika roligt,
kräver betydligt större insats både av
nybörjaren, instruktören och föräldrarna
för att det ska bli till något. Du kan vara i
luften med ett linkontrollplan efter att ha
lagt ut endast 300-400 spänn!
Ett problem med linkontroll är att det har
varit svårt att hitta byggsatser och
tillbehör i hobbyaffärerna. Numer är
detta problem löst genom att det finns en
hel del entusiaster som tillverkar vettiga
byggsatser och importerar motorer (bl.a.

Alla modeller som nämns här har en
rekommenderad motorstorlek på max
2,5cc, och det hjälper ju till att hålla
priset nere. Väljer du dessutom
dieselmotor så kostar det inte många
kronor att flyga en hel söndag!
Dieselmotorer är mycket bränslesnåla
och ofta tystare än sina
glödstiftskompisar. Flyger du med
dieselmotor tar du med dig till flygfältet:
Modellen, liten dunk bränsle, linor och
handtag, ett par småverktyg,
reservpropeller och kanske en bit
bränsleslang. Alltså inget krångel med
dyra startbatterier som alltid är
urladdade och glödstift som brinner av
osv... Jo, starthandske ska du också ta
med! En ytterligare fördel med diesel är
att du kan måla planet med vilken färg
som helst -inget bränsllskydd behövs.
Men klä inte med plastfilm limmet löses upp av bränslet
och filmen fladdrar av!
Plan som du ska
undvika är tex äldre
modeller i byggsats
som t.ex.
"Getingen",
"Vespus",
"SEMO
mini" och
liknande.
Dessa
kommer att
göra dig
besviken. Bry
dig inte om
att du kanske
hittat en

gammal billig byggsats till någon av
dessa plan. Enkla "flygande vingar" utan
tandställ och med ordentlig vingyta ska
det vara när det gäller kärror i den här
storleksklassen. Realism kan du vänta
med till du blir sugen på att bygga en
stor flott konstflygningsmodell -och då
kan du ju flyga alla krumbukter som
finns!
Mycket mer kan skrivas om linkontroll,
men det får bli en annan gång. Här
nedan följer adresser till några av dem
som har linkontrollprylar per postorder.
Du kan ju roa dig med att skicka efter
deras prislistor till att börja med!

Undertecknad står också gärna till

tjänst med information, tips, skolflygning
osv.. Men DU måste kontakta mig så
klart!

Adresser för
Iinflygintresserade:
Håkan Östman,
Industrivägen 6 2tr,
194 34 Upplands Väsby
Telefon 0760-88544
-Combatmodell "JASMHF" (se föreg.
sida), ryska motorer 2.5cc glöd &diesel
som kostar 250-1500:-, tillbehör.
Willy Blom,
Evalundsvägen 40,
138 00 Ålta
Telefon 08-7733272
-Ritningar till enkla linflygmodeller,
videofilmen som nämns i texten.
LINE Center,
770 31 Riddarhyttan
Telefon 0581-92001/92072
0511-15861/17788
-Friflygmodeller inom/utomhus,
linflygmodeller för el/glöd/dieselmotor,
bl.a. "Flip 70" nedan.

lers Roos

~

~L19 70
För elmotor 540 eller
förbränningsmotor 1.5 - 3.5 cc.
Lättbyggd vinge med
cellplastframkant. Lättflugen och
kraschsäker. Klarar semistunt och
slow combat. Landsfäll, hjul, tank och
klädsel får man fixa själv. Kläs med
pplastfilm.
Flip 70 kostar under 150 kronor, och
ust den här byggsatsen finns att
eskåda hos Lars Roos.
Spännvidd: 70cm.

~

Utkommer 4-6 gånger per år.
rledlemstidning för Sveriges
Linflygares Intressefrämjande

~

ny~rs~ae~rso~~r~,arg

av Stunt.(S.L.I.S.) Prenumeration
=medlemskap 50:-/år. Ett måste för
linflygintresserade i Sverige!
Kontakta Lars Roos, tel: 0410/10283

för information!

Sammanställning för RC-flygskolningen
på Gullbrofältet i Vallentuna
av Bosse Gårdstad
(skrivet redan 1977, förbättrat 1992)
För att flyga ett motordrivet RC-plan på ett bra sätt måste man
lan u Pför s' när motorn har stannat.
känna till hur ett fl
Dels måste man kunna fl å lanet~efter ett motorsto ,dels er
lan
denna fl nia stor förstaeleåv de krafter som får ettfl
att fl ayDengsom startat med en se elmodell, blir ofta enp
skickylig motorfl are. Fl skolniag skga alltid ske med motorn På
lågt vårv - Precss å mYcket att flYgPlanet håller sig flYgande

på samma höjd utan att vare sig stiga eller sjunker.

Före första flygningen:

'"~'

Reflexmässigt måste du kunna din sändares funktioner innan du
över huvud taget går ut till flygmag. Det skall bara gå
bråkdelar av en sekund mellan ordern från din h " a (eller
rndu träna
flYgskolläraren)och handens rörelse. Eventuellt k~an

genom att ha någon annan person som ger dig uppmaningarna
muntligt, i snabb takt, och tråna tills du reagerar rätt.
Viktigast ar att du snabbt ska reagera på:
-Öka gasen (trotteln framåt)
-Minska gasen (trottelsPsken tillbaka)
-Höger svang (roderspaken åt höger)
-Vänster sväng (roderspaken åt vänster)
-Höjd (roderspaken mot dig)
-Dyk (roderspaken skjuts amåt)
---

-Stötta (samtidigt som man svänger ger man lite höjdroder)
Bra år också am du kan:
Trimma upp höjdrodret (trimmen för höjd skjuts mot dig)
Trimma mer dyk (trimmen skjuts framåt)
'IYimma höger
Trimma vänster
Flygning utan motorkraft eller med liten dragkraft - grundens
Ett väl intrimmat lan, med motorn å to ån eller avs " d,
flYger i glidflYkt rakt framåt i en svagd Yk~ g.Var~ Planhar r
sin bästa glidvinkel, och ett av den erfarna pilotens adelsmärken
år att han snabbt hittar rätta läget för olika plan. Emellertid
påverkas planet av motorns dragkraft och annat -endast enkla
segelmodeller flyger mö 'gen alldeles av sig s "' va -och därför
måste man kunna se P Planet På vilket sätt det ska kornigeras
och med sin vilja och styrningen få det att komma dit man vill.

Lär dig hur du ska re

ra när planet uppför sig enligt föl~nde:

År dykningen för brant ska man ge höjdroder.
Flyger planet för långsamt, vill tippa över ena vingen, eller
stallar eller roderverkan år dålig så måste man ge ett jämnt och
bestämt dykroder tills planet glider och går att styra. Detta år
en mycket viktig kom-ihåg-regel. Det går aldrig att hålla ett
plan flygande med höjdroder som enda kraft -det är som om man
försökte lyfta sig s jåly i hårets
Ett plan som svänger, vare sig man avsiktligt gör det eller det
självt svänger, kommer snart in i en dykning, som till sist
övergår i en störtspiral. Detta häver man genom att stötta med
höjdroder och eventuellt ge motroder. Vill man häva svängen ger
man sidoroder åt motsatt håll.
Skolning
Flygträning skall alltid vara målinriktad och bedrivas
kontinuerligt om man vill ha framgång. De vanligaste felen
som nybörjare gör på egen hand och som förlänger inlårningstiden
halvårsvis är:
A: För långa uppehåll mellan träningspassen och flygning planlöst
på hög höjd. Då sker flygningen enligt receptet "Planet flyger
sig s jålvt och piloten försöker i efterhand förtvivlat Sxa dess
" Naturligtvis ska det vara tvärtom. Piloten ska
flyga planet, veta vart han är på väg, aktivt bestämma vart
planet ska någonstans i
B: Dåligt skött utrustning så att tekniskt krångel förhindrar
flygnil-~g när man väl tagit sig ut till fältet.

Nivå 1. Flygning i åtta på ca 75-100 m hö jd, där man vänder sig
med planet. Högersväng när man har planet till vänster och
tvärtom.
Nivå 2. Flygning i fyrkant i vänstervarv med längspassage över
landningsbanan. Medvändning. TYill en början fly
g på samma
hö ' hela tiden. Senare kan man lä __
• • a till asav~når
man
g
flyger in mot fältet så att Planet s ~ . er ne,
Nivå 3. Samma som 2, men utan medvändning. Flygning även i
högervarv.
Nivå 4. Start från fältet. Flygning på nivå 3 utan problem,
varatannat varv höger, vartannat vänster. Läraren landar.
Nivå 5. Start och landning av eleven.

Bakgrund

~

~--,

Ni undrar förmodligen varför det
står "Gullbrofältet i Vallentuna" som
överskrift för de två sidor som ska
vara grunden för
teorikunskaperna för våra nya
flygskoleelever? Det är så
enkelt: Gullbrofältet år Bosse
Gårdstads hemmafält.
Bakgrunden till att vi i TMFK
ska använda denna lilla skrift
torde klart framgå av
nedanstående utdrag ur
brewäxluig per datadiskett
mellan undertecknad och Herr
Bosse:
-"Flyygskol.txt" är den fll som är
avsl~iften av det gamla spritduplicerade
ark jag fick, och blev förhörd på före
flyglektion 1 i Vallentuna sommaren 77. På baksidan skrev jag frågor som
jag måtte irriterat dig med inför bygge
av eget l:a plan: Vilka linkar år bäst?
Var skaffar jag radio? Vilken
typkanaler etc..
Det blev en brun Futaba AM-4 från
Upplands Väsby, beg. hos Rydergren i
garaget. 800:- pix.

Ha deti Som jag tror Nomnärulen pläga
säga.
Staffan

NOSTALGI~ ~~~~
Det var MYCKET roligt att läsa min
gamla text.
Tja, det var en text som faktiskt -fastän
lite trubbigt -säger mycket om det
viktigaste for att man ska bli en lyckad
flygare enligt mina ideeri 'I~värr anser
inte en mängd av dagens flåbusar,
upplärda med 1, 7 hästkrafters 40:or i
nosen på raceråk med 120 cm
spännvidd att det år någon vits med att
lära sig flyga 1
samt. Men jag ler
stillsamt. Förre er senare har de fått
motorstopp tillräckligt många gånger för
att komma till farbror Bosse och fråga
hur det nu var man

gjorde....

Jaak~ har redigerat om det och skrivit till
en~e1 del.
Ni får använda det i klubbruk och i
klubbtidningen för gammal vänskaps
skull. Men ni får inte stryka eller lägga
till något.-Ne j, Staffan dina frågor var inte
värdelösa, förstås! Det gav mig ju
grunden tlll den ca 800 sidor t jucka bok
som ska ges ut efter min död och som
Mats ska leva av som arv, förstår du
väl. Den ska heta "368445 meningslösa
frågor från nybörjare i modellflyg OCh
deras lika meningslösa svar"

~-.

Vill du redigera och skicka tillbax, år
det OK. Du år författaren.
Vi vill inför säsongen med 4-6
nytillkomna ynglingar kunna ställa krav
på vissa förkunskaper inför
dubbelkommando öfningarna med
klubbkärran.

Dessutom har ja väl flera gånger sagt
att de där första ygskolningssomrarna
var de roligaste. Sen blev det rutins
Ackurata
Ha dett
Vännen Bosse

