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ORDFtlRANDE 

ARNE FRIBERQ 

ALGATAN 69 

231 00 TRELLEBORG 
0410/132 23 

SEKRETERARE 

LARS RODS 

SLUSSGATAN 4 
231 00 TRELLE80Rp 
0410/102 83 

KASSöR 

LEIF FRIMAN 
M ODESHÖGSVAGEN 368 
231 00 TRELLEBORG 
0410/348 90 

LEDAPIÖ TER 
STAFFAN AHLSTRÖM 
C ÖLLINS VtiG 34 

236 00 HöLLVIKSNIIS 
040/43 33 bb 

JONNY GULLHERG 

HANVALLSVAGEN 47 
231 00 TRELLEBORG 

0410/172 68 

SUPPLEANTER 
CHRISTER L.E VAU 

ASPEVIIGEN 21 

230 10 SKANÖR 
040/47 21 14 

PER-OLOF PETTERSSON 
H öGALIDSVAGEN 20 B 
231 00 TRELLEBORG 

0410/123 59 

REVISDRER 
BENGT NYLEN 
BLATISTELVAGEN 

230 10 SKANtlR 
040/47 11 70 

11 

KNUT STRIDH 

STRANDMALLAVAGEN 2 

231 00 TRELLEBORG 

0410/343 Ob 

R EV.SUPPLEANT 
ROLF JOHANSSON 

ERIKSHORGSVriGEN 7 
230 23 ANDERSItlV 

0410/202 62 

FLYGFÅLTET 

0430/307 49 

äR DET NA00T NI 
U NORAR öVER ~ 
TA D4 KUNT AKT 

MED NAOON AV 
O VANSTAENDE 

PERSONER. 

T MFK NVTT:f RED. 

STAFFAN AHLSTRöI~ 

C ÖLLINS VAG 34 

236 00 HtlLLVIKSNAS 

0410/45 33 66 

LARS RODS 
SLUSSGATAN 6 

231 00 TRELLEHORG 

0910/102 83 

KALLE WESTERBLAD 
ALFREDHÄLGTRAMPARES GR. 1 

230 !0 SKANäR 

oaD/a7 37 67 



1987-1988 ARS MODELLMOTORINVENTERING 

Minns ni att Lars Roos för länge sedan bad er, vördade medlemmar 
att skicka honom en lista över era modellmotorer 7 Nä, jag trodde 
väl att ni inte alis minns det. Men nu är det dax ! 

Tanken att göra en så fullständig Lista över alla motorer som vi 
har. Små, stora, nya, gamla, glöd, diesel, fräscha, hopbeckade, 
mao. alla ! Ett lämpligt tillfälle att fylla i nedanstående 
blankett är nu, och ett lämpligt tillfälle att lämna in den är på 
årsmötet. 

Vid obestämd tidpunkt i framtiden lovar jag, Staffan, att samla 
ihop materialet och publicera detsamma i denna tidskrift. Jag kan 
tänka mig enklare statistisk bearbetning: Motorerna uppdelade i 
klasser efter storlek, ålder,2-/4-takt, fabrikat osv... Detta kån 
jag då lämpligen presentera i listor som staplar "pajdiagram" 
eller på något annat sätt som ni föreslår. 

Det viktiga är att inventeringen blir så fullständig som öht. 
går, och det betyder alltså att ni alla bidrager med er lilla 
lista. 

Man tackar på förhand ! 

Mitt namn: cr,a a> ut~l Mm~sita 
} 

Klipp här ! 

Fabrikat: Typ: Inköpsår: 

l: 
2: 
3: 
4: 

s. 
7: 
8: 
9: 
10 
11 
12 
12 
14 
et 

Staffan Ahlström 
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,c. . ~J~ ~tds#~.t, är a å se handling} 
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Blanketten, kopia härav eller redogörelse å annan handling efter 
eget gottfinnade returneras snarast och senast när densamma 
befunnits tillfredsställande utfylld i ngn vecka eller så, till: 

1987-1988 års modellmotorinventering, TMFK, Trelleborg. 

Vid försenad/utebliven inventeringsredogörelserapport utdömes 
allt efter TMFK Styrelse gottfinnade ej mindre än 2 (två} års 
gement förtal/ryktesspridning. 

~: 



Den underli~a yäg~A Dorlunda-~or~e~x-Nxmö. 

Ni minns väl JENI HOBBY i Borlunds ~ Javisst, frid över den 
firmans minne ! Där fanns alla de konstiga tillbehören, de 
riktiga skalahjulen, skalabyggsatserna och ibland något färg-
starka åsikter och råd från innehavaren. (Inte alltid bara om 
modellflyg heller !} 

Där fanns oxå en fantastisk samling skalaritningar, mestadels 
engelska, men även många amerikanska. A9est flyg av alla slag', men 
många båtar oxå. 

När JENI klappade ihop definitivt för något år sedan, och alla 
reor och utförsäljningar var över, hamnade den stora mängd 
ritningar som var kvar i en butik i Borgeby. Även denna saga är 
slut, och vän av skalaflyg och d:o ritningar frågar ängsligt: 
Eldarr någon sin stuga med detta papper nu `?ry Aden icke ! 

Vid mitt senaste besök hos Göran I~luftig i Nymöi , ungefär en mil t3 
om Kristianstad, råkade jag kasta en blick in i pannrummet Och 
vad skådar mitt norra öga .'̀ ? Jo, överallt prydliga travar med 
skalaritningar och dokumentation ! Fantastiskt 3.000 styck (tre 
tusen!-} flyg och båtar. Ritningarna är förståss av olika ålder 
och kvalitet, en del vänder sig till den fattige byggaren med 
enkla vanor, medan en del ritningar är smockade med detaljer och 
vänder sig till "proffs",.som själva kan göra modellritningen. 

Som ett ringa exempel på vad som finns till buds, titta på 
exemplet REPUBLIC P47" och P47 Cockpit Detail" på sidorna 
här intill. 

Staffan Fahlström 

Göran Muftig : Telefon 044-560 57, bäst kl. 16-Z0. 
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LEFT SIDE -BUBBLE CANOPY 
CANOPY CRNE MOTOR 

SEAT RAIS{~G 
LEVER 

KEY 
i. AIRSPEED INDICATOR 
2.-ALTIMETER 
J. DATA PLATE 
~. ARTIFICIAL HORIZON 
{. VERTICAL SPEED 

INDICATOR 
{. STARTERSWITCH 
7. SUCTION GAUGE 
t. CARB.TEMPERATURE 
{. R.P.M. 

19. OIL PRESSURE TEMPERA-
TURE 

11. PRIMING PUMP _ 
12. GILLS CONTROLS 
1i. OXYGEN PRESSURE 
1{. OXYGEN REGULATOR 
1{. V.H.F. RADTÖ CONTROL 
1{. DETROLA RADIO (RADIO 

RANGE) 
17. TAILWHEEI LOCK 
1{. DESTRUCTOR BUTTONS 
19. MAP AND DATA CASE 
M. CYLINDER HEAD TEMP. 
{1: MANIFOLD PRESSURE 
!Z. FUEL PRESSURE 
Z7. COMPASS 
{~. TURN AND BANK 
7{. DIRECTIONAL 6YR0 
2{. CYLINDER HEAD TEMP. 
Z7. SUPERCHARGER R.P.M. 
ti. PROPELLER DE-ICING 
b. FUELCHANGE 

30. TRIMMERS 
I1. BOMBITANK RELEASE 
72. THROTTLE 

AIR VENT ~' 

SUPERCHARGER 
EXHAUST 

P-47 COCNPIi 
OEiAII 

~. ELECTRICAL CONTRC/-
'PANEL 

GENERAL VIEW (SEAT REMOVED) 
FRAMED CANOPY 

Sl➢ERCHARGER 
TLFtBNE HOOD 

NTERCOOLFJi ~~ 

- CSOOLSR 

AFt FROM SUPERCFIARGER 
TO CARBURETTOR 
~ DUCTS) 

~~~~ ~
WASTE GATE 
SPILLS EXCESS  
EXHAUST GAS 
(CONTROLLED FRCM 
THROTTLE 
OVACRANT) 

I EXHNJST ~  S
TO ORNE 
SUPERCHAR('£R TURBIFF 
(TWN DUCTS) 

~ 

RIGfIT SIDE -FRAMED CANOPY 
REAR VISION 
MRROR- N-3AGUNSGHT 

/ WITH RUBBER 
PAd 

PEDOL ADJUSTER 

COOING 
SLOTS 

AUXILIARY FUF(. 
TANK 

07. MIXTURE 
St. PITCH 
3{. SUPERCHARGER 

CONTROL 

7{. FUEL COCK 
37. FLAP AND UNDERCART 

CONTROLS 

i{. IGNITION SWITCH 
7{. OILCOOLER AND INTER• 

COOLER SHUTTER CON• 
TROL 

t{. ARMOUR PLATE 
tf. PARKING BRAKE 
t2. ELEVATOR TRIM 

~~ 

THIS IS A TYPICAL COCI(PIT 
LAYOUT. WSTfiIM£NT 
P06fTpNS OFTEN VARIED AS 
A RESULT OF MCOIFICATpN 

COOLNG GILLS 
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CONTROLLING OL 
TEMPERATURE 

a ~~ °~ TO ENGINE 
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PORT AND STARBOARD 
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NTERCOOLER 
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Yw~v Tw. 
by RANDY RANDOLPH 

MAKE A Z-BEND 

Hur man gör en Z-böj 
(övara. B®npt Nyl@n> 

En Z-böj i änden på en tråd 
är standardsättet på vilket 
man ansluter stötstången 
till servo-armen.Den är inte 
svår att göra, men har givit 
modellbyggare problem i 
åratals! Fotona visar ett 
enkelt sätt att göra det på, 
utan special-verktyg, 

i. 

1. Det enda nödvändiga verktyget är en 
vanlig flasktång. Tråden i detta fall 
är en 1.5 ea,:s eåssingstråd som passar 
in i servoarmens hål. 

2. Den första böjen är en enkel 90°-
böj på de första 5 mn av tråden. 

3. Den andra böjen görs 4 mm från den 
första i råt vinkel till den första. 
Håll första böjen i tången. 

4. Så här ser tråden ut efter de två 
böjarna. 

5. Den sista böjen görs för att få 
böjarna rakt efter varandra. Tingen 
visas långt ut på tråden, men i 
verkligheten skall den ansättas ®ycket 
närmre den vertikala delen. 

b. Den färdiga Z-böjen installerad på 
servoarmen. 

{Ur MODEL AIRPLANE NEY15l 
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ETT SKALA'PRO~EKT 

~ 

~ ~ i 

1 i ~ r~o~ l E►t dvbi,e,~ 
  då.c ka.~ e . 

aV 
In e~e~' S, 

Alla har vi v$ra drömmat'. 1~4in har varit att f$ bygga •n dubbeldäckare, 

d$ helst en skala kärra. För äa det inte n$got speciellt med ea läg-

axiffande dubbeldäckare, en stilla sommar afton: 

Min chans kom med julnummret 

ar RCMR~E 1985. Med i tidningen 

medföljde en ritning av skala-

kärran: DH 60 GIPSY MUTH. 

'Gips,yn är store-bror till det 

välkända flygplanet TIGER MOTH. 

Skillnaden ligger i att GiPSYN 

har raka vinger och att nosen 

är annorlunda. 

Arbetet började våren 86 med 

att orginalritningar och bilder 

p$ ora•inalet insamlades, Bygg-

ritningen var i skalan 1/8, och 

det passade mig perfekt. Kärran 

får d$ en sp. på ca 120 cm och 

en länfJd p~ ca ~5 cm. Motor på 

3,5 cc, jag valde en ENYP. 19. 

Borde varit en fyrtaktare men har 

man ingen s$... Efter insamlandet 

ar dokumentation p$pörjades inköpet 

av bals. och dyl. Det blev en reäl 

höe: 

jag 

ade 

av flak och pinnar.Sen började 

bygga vingarna, ritningen vis-

infza rörlig. skevroder och 

efter råd av tiZ•ne beslutade jag 

mig för att inte ha rörliga skev-

roder Att bygga spryp;elvingar ~.:r 

väl ok. om man har spry~;larna klara 

men att skära ut dubbalt s$ många 

det blir lätt tr$kigt. 

När vira;stas var någorlunda 

klara började jag p$ det _roliP;a: 

Nämligen bygge av kroppen. Som 

nybörjare av bygge av akala-

rncdeller, försökte jn.P byg€~a 

noggrannare ~.n vad jaa- gjcrt 

sNoTT va'e~Rou-C3~~•p~T'~ 
M FK RED iiARouS M1Enc.EMS — 
Ti DNiN4 ! ! ! 

pä, mina andra modeller. Efter att ha 

läst en mängd artiklar 

efter att modellen var 

min nästa modell bya•~;a 

noggrannare och med en 

om skalabyg~e, 

klar ska jaa' ner. 

mycket, mycket 

annan teknik. 

Nåja, efter ett antal timmar l~.a'' 

kroppen ganska klar på byga~bordet, det 

var det snyggaste jag sett 

I RC3~d&R hade byggaren inte byga~t den 

som en speciell skala-modell. tJtan 

förebild och skala~detal.jer.. Det var 

från bdr.jan min egen av~iikt oxå, men 

när jag hade dokumentation och allt 

Ja, då blev det en "riktig" skalG-. 

kärra. Förebilden finns på. OLD "rARDEN 

i England, den heter (`.-ATBL och då gör 

givetvis miri det ox$. GIPSYN hP.r även 

varit i svensk tjänst; SK 9. 

Skaladetaljer, jag kan väl nät~na en 

del intressanta detaljer. Piloten ä.r 

handgjord och handmålad av mig (detta 

pga. prialapnen på köpta piloter . 

Dessutom blev den som jag ville att den 

:skulle vara, arbetet toa• ca 10h. Ving-

st~:gen är gjorda av linstyrnings_linor. 

Nosk$pan är vakum formad med hjälp av 

dammsugaren. Avgas-röret är av balsa. 

,Tulen 86 målades modellen, med spray 

färg. Efter mycket spring hittade jaa• 

faktiskt rätt kulör. Ving-,ytorna är 

klädda med Pi?RMANGLOSS plastväv film. 

Det 

som 

jag 

var den ända silver färgade våven 

fanns, hade jag gjort det idag hade 

använt SOLARTER Rom målats. 

?modellen är sedan lackad med ALFODUR, 

Radiors är en 
/

AIULTIPI,F.X combs 90 sport, 

P~Tl.2 ~ ►OEAI, REP Row/  ~/ 

~ 



4-TAI<TS MDTDRER 

För de som är intresserade av 4-takts motorer (Rolf, du kan 
hoppa iver detta inlägg), kan slet vara intressant att ta del 
av nedanstående tabell. 

4-takts motorer ger ej lika mycket effekt som 2-taktare även 
om vissa av de senaste konstruktionerna klart skiljer siq 
från mängden. 

Sammanställning av 4-takts motorer e.r~ligt Don Kenton i MAN 
mars 1987. 

Modell Slagvolym Vikt Max effekt Effekt/vikt 
förh$llande 

ina g BHP varvtal BHP/kg 

HP VT21 .211 323 0,24 12250 0,74 

US F-20 .2.17 263 0,31 12500 1 , 18 

Satio FA -:30 .:303 332 0,:37 12000 1,11 

Enya 3 -̀i- 4C . 3~>~i 35? 0, 4~i 11000 1 , 2.8 

Satio FA--40 . 402 .354 c:~, 46 '1 1 300 1 , 30 

OS FS--40 . 396 .'>~10 ~:~, 46 'I 1?OC) 1 , 35 

Enya 40....41: .40'> 3E;~"; ;); 47 11.`~0(~ 1 ,?8 

Webra 'T4- 4U . 39:'r :380 u, 44 1?..000 1 , 16 

Satio FA-45 .457 397 0,51 11400 1 ,28 

Enya 46- 4C". . 458 4 I 1 u, 72 13200 1 , 75 ~ 

US FS-6i~ . 607 590 ~), 62 10500 1 , 05 

Enya 60-4C. .6G7 6~0 i~,84 11800 1 ,35 

US FS-61 .607 584 0,89 11500 1 ,5?_ 

Enya 80--4C .769 601 0,9.8 11000 1 ,63 x 

Eriya 90-4t' . 91 1 822 1 . 28 1?_000 1 , 55 

OS FS--90 .912 6y2 1 ,32 11500 1 ,91 

We~br,:~ 'I'4 . 87 3 1040 1 , 10 1 1 200 1, 05 

Satåo FA- 9C)~C . 9 14 ~:;~, ; t:), <i3 9800 1 , 15 

GS FT-120 1 .215 104~7 1 ,30 10000 1 ,25 

aatio FA-120 1.217 919 

OS FS--1?_0 1 .218 "171 1 ,76 11000 2,?_8 ~ 

;~.ny~i R120--4C 1 .116 9~4 2, i.~0 12500 2, 16 

Jag har marke.r.ai: med er~ ast.er i_:,k de som ha~.- ~:~ti_ bra effekt/ 
vikt för.2~iållandE>. ~~--~.m 

- ~:~~~~~ ~_ ~å..~~ _ ~ ' ° " t~ ~ ~ 
~;: ' ~ ~. i 

Bengt Ny1.~-~n ~~ `~' ~~ F.,, ~' ; 4, ,~"å~ ~t~~j 
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TMFK:s ARSMÖTE !! 

LöRDAGEN DEN 12:E DECEMBER 
SAMLAS VI ALLA IGEN FÖR ATT 
I GLADA MODELLFLYGARES LAG 

OCH MED SANN DIREKT DEMOKRATI BEGA ARSMÖTE. 

VIKTIGA FAKTA: 
TID: 14.00 PLATS: Ht3GALIDS FZSRENINGSGÅRD 

PROGRAMMET: FÖRHANDLINGAR, FLYGFILM, KAFFE, 
LÄSK, KAKOR, TAKTA, LOTTERI, SNICK & SNACK. 

VI TAR OXA TILLFÄLLET I AKT ATT 
PETALA hfEDLEhfSAVGIFTEN Fär S~~S 

VÄLKOMNA ALLIHOP TILL EN TREVLIG 
LÖRDAGSEFTERMIDDAG !! 

åTY'RELSEN. 
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~ ~o~~~c~ 
NYTT 

A ~ c~~rs f~er~så ~e r 
vann klass Al j~~niorer vid Ai{Ms Novembertävling i Revinge söndagen den 

15 nov,han blev den tredje friflygaren fr~,n Trelleborgs DdFK song klarade 

av att vinna,tidigare i höst vann Roger lindsjö klass .Al ,jun vid SM 

tävlingar i Rinkab,y samt Mattias Bauer som vann klass Al jun vid distrikts-

mästerskapen i Rinkab,y den 26 sept. 

M E D L E M S V Ä R V N I N G 

Vi söker efter ungdomar i alder från 12 år till 18 rir alla ni som redan 

är medlemmar kan hjälpa till att värva n,ya medlemmar kl~~oben behöver doa 

det finns lediga byggplatser på klubblokalen algatan 6~ där vi bygger 

Mrindag-Mill torsdag ~1 1800-2000 

Inomhusflyg 

Har du inte prövat på att flyga inomhus,då har du missat en trevlig grej 

men det är inte försent att pröva p~,, '.com in p~, 'clubblo~calen alg 69 

s~, fnr du låna en ritning till P 15 eller n~.go,n annan modell,du kommer 

snart att upptäcka hur skoj det är att syssla med dessa lättb,yggda och 

i3illiga modeller.Vil1 du veta mer 'bontackta Arne Friberg. 

Framtidsplaner 

Man skall j~z se framåt i tiden och planera,det å.r .jest nu lättare att 

tack vare den fina alatiyitet inom friflyg grenen som det blir möjligt 

att kanna ordna tävlingar på '~l~~bbnivn med segel och g~~mmibandsdrivna 

modeller, till ex kl~zbbmästerskap i klasserna A1. A2. och 77em, ra era 

därom län~-re fram. 

Föräldrar 

Undertecknad vill taga alla föräldrar som välvilligt ställt upp och 

hjälpt till när s~, behövts utan deras insatts Hade det varit svårt 

med biltransport till tävlingar bland annat. 
Arne r'ri berg 


