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F Ö R E N~Z N G S S E R V I C E .
Vi kommer att distrib:ucra ut resultatlistor från DM- och övriga tävlingar i samband med övriga utskick till klubbarna. Sänd in resultatlå:stan utskriven i sådant skick att den är kopierbar.
-o-a-o-o-o-oI'öljanc~e inventarier

är•

axiskaffade• till

Sk&nes Mode11f1ygförbund för

verlcsamhet.en enligt följande:

1.

30 st elektroniska stoppur för. utlåning till tävlingar inom
distriktet.

2.

1 st katapultstartlina (175 m) för utläning till tävlingar i
RC-se•ge~l inom distriktet.

3.

1 st batteridriven megafon (10 ~Y) för utlåning till tävlingar
inom distriktet.

~}.

TO st kikare har styrelsen beslutat inköpa omgående för ut1~-

ning till tävlingar inom distriktet.
5.

1 st bullermätare, Disponeras av styrelsen för mätning vid speciella tillfällen eller arrangemang,

6.

1 st kopieringsmaskin som disponeras av sekreteraren för fram-..
tagning av material till klubbarna,

7.

1 st kassettbandspelare för inspelning av förhandlingarna vid
styrelse- och distriktsmöten inom SKM1±~1~'.

Vid all utl~.ning gäller att den l~.nande ltlubb.en svarar. för travspor
sekreteraren. Utl~3ningen är gratis men Iclubbc.rn~
•C:erna f~~.n och till
m~~ste tillse at.t lr~nad materiel återlämnås snarast och senast e.n vecka
efter tävling.
Kostnader för förl:omrr:en eller

skadad materiel

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

kommer att

debiteras.

TMFk: s ST'~'P.ELSE ö8
ORDFÖRANDE
ARNE FRIBERG
ALGATAN 69
. _231 00 TRELLEBORG
0410/132 23
SEKRETERARE
LARS P.00S
SLUSSGATAN b
231 00 TRELLEBORG
0410/102 B3
KASSÖR
LEIF FRIMAN
MODESHöGSV11GEM 56B
231 00 TRELLEBORG

O4lo/348 90
LEDAhI~TER
~ STAFFAhI AHLSTRöhI
COLLIN_S VäG 34
236 00 HöLLVIKSN%SS
040/45. 53 66
JONhJY GULLBERG
BANVALLSVäGEN 47
231 00 TRELLEBORG
0410/172 68
SUPPLEANTER
NIKLAS HEINEMYR
LiSRAREGATAN 16
231 00 TRELLEBORG
0410/196 51
PER-OLOF PETTERSSON
BYViSGEN 4
240 17 SiiDRA SANDBY
046/625 az
REVISORER
BENGT NYLIN
BLåTISTELVX(GEN 11
230 10 SKANöR
040/47 11 70
KNUT S-TRIDH
STRANDhIdLLAV1SGEN 2
231 OÖ TRELLEBORG
0410!343 06
REV SUPPLEANT
StSKERHETS ANSV.
ROLF JOHANSSON
ERIKSBORGSViSGEN 7
230 23 ANDERSLiiV
0410/202 62

TMFK-HYTT Q-år nu in på sin femte årgång! Alla
håller väl med om att kvaliteten höjts betydligt sedan våra första stapplande försök, åtminstone vad beträffar det rent tekniska.
Innehållsmässigt kan det naturligtvis aldrig
bli f~ bra! härmed uppmanas åter alla medlemmar
att skriva av sig och skicka bilder, helst S/V,
till red. så vi får lite trevlig läsning också.
förutom de a~~~ vanliga klubbnyheterna.
Låt oss hjälpas åt att göra den ~emte årgången
till den hittills bästa!
Vad ä.r på gång 1988? Tdågra exempel; verksamheten på klubblokalen(är igång), inomhusflyg
varje sända 14-15 under vinter och vår,(tävling i mars ~lal i fem under spottlovet,
stunttävling den~14:e~ maj, längre fram i sommar flygmeeting, Ljungbyhedsläger, Ripaläger mm.
Myteket att hålla reda på. Info om de olika arrangemangen kommer senare.
En annan sak, kanske inte så trevlig, år att
klubbstugan håller på att försämras •i rask
takt. .Den måste repareras i vår, detta måste
vi hjälpas åt akt fixa. Mer om detta senare.
DET ä.r ännu inte för sent att betala in medlemsavgiften för 19~?8! Använd bifogade inbetalningskort eller gå in till cykelhandlare
Friberg och betala. T~ledlemskortet får du senare. Eller åk direkt hem till sekreteraren
och betala, så fyr du kortet direkt!
T.o.m. 19:e året 50:-, fr.o.m. 20:e året 200:-.
:)et ä.r s~ billigt att man knappt tror det ä.r
sant. Tänk p~°~. att du f°r mycket fcir pen~;ar•na;
äT~iFF, Tvif~~I1, TT~1I~'k-nytt, by,~~F;lokal med
ans!. till
maskiner och verktyg, inomhusflygloka.l, måna.dsträffarna,
flygf~J..t som du får utnyttja året
om osv osv. Det är ju numera. knappärt någon
risk att du behöver klippa grä.s~t heller så.
vad väntar du p~??? BETALA!
~Pd _VYTIE'T för året ä.r att en s~ kerhetsansva.rig
utsetts. Hans namn ~:r Rolf Johansson, vi>lbekan.t
för de f7.esta.. t{ans uppgift ä.r bl.a. att se till
att v~~.ra säkerhetsregler efterlevs för allas
b=gista. Ut~ill u.pp och {;nr hans ,lobb envolt!
Tia en grön vinter., önskar .redaktionen!
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STAFFAN AHLSTRöM
COLLZNS V7iG 34
236 00 HöLLVIKShliSS
0410/45 53 66
LARS ROOS
SLUSSGATAN b
231 00 TRELLEBORG
0410/102 83
KALLE WESTERBLAD
ALFREDB1iLGTRAMPAP.ES GR:1230 10 SKANöR
040!47 37 87
'I don't mind the tuel shortage so much, it's the smell of !,
rubber lubricant 'i can't stand.'

'"Små Flygplan"
Det finna säkert många sätt att lära sig R/C-flyg. Ett
av dessa är att utrusta sig med massor av pengar,
skaffa allt som behövs i färdigt skick i hobbyaifären,och se'n ge sig ut och försöka flyga. Jag säger
försöka, för än har jag IMe sett n~gon som lyckats
själv utan hjälp och vissa grundkunskaper. intuition
ocs~~ !härdighet räcker nog inte, fät pengarna har ta'tt
siu' !ängt innan den nödvändiga flygkunskapen uppnåtts! (För att inte tala om
förmägan att sköta matar
och radio och tapeters !)
Ett annat sätt som mås#e
vara billigare och bättra, är
att innan man börjar med
R/C-flyghobbyn, skaffa sig
vissa grundkunskaper. Den
moderna skolans elever
känner säkert uttrycket att
själv söka och finna kunskaperna. Jag har svårt att
tänka mig ett enklare och
bättre sätt än att skaffa och
lass boken

hantera materialet. Bägge faktorerna är viktiga, visar
det sig, när man skall rapstara efter sina första
försök. För dat blir re~par tione; ` Filosofin innehåller
oxå Idän att plan mad många bitar går i många bitar,
medan plan som består av färre bitar går ( färre
bitar. Enkelt, men ack så sant! Att plan som bastätt av
många bitar flyger bättre har ingen ännu bevisat, vad
Jag vet.
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Radioflygskolan"
av Bo hårdstad_

F~almöpågen
Bo Gårdsleds
bok
är
"iagomi" skriven:
Inte
amerikanskt
pratig och svulstig, och inta
sakligt torr och
kort. Lättbegripligt,
lättsamt
och i varje dal
på
baserad
prakt
i s k
erfarenhet, så
vita jag kan förstå.
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För fem-sex år sedan läste
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r / J
skaffas
på
flera
jag den 1:a upplagan av
~~~~{~~°,~4~C~{~~4t~~f~f~f
,r,~
ti..
,~r`
sätt. Den finns
!
J
r J /
denna bok. Jag hade då
på biblioteken.
flugit WC I 3-4 år och
linne oftast
Den
trodde väl inte att en sk
f
boidiandeln.
nybörjarbok hade mycket att ge. När jag nu har den
Rllt Om Hobby-förlaget. Den kan
2:dra upplagan f min hand kommer jag till samma Den kan köpas från
skaffas
per
post
d{rakt
från fcrtattarsn genom att
slutsats sorr~ dä : Dwvsetl ämne så lönar det sig att dä
skicka
fi8:pestgiro
per
43946-Z och skriva bokens
och då rapslera "bas[{tteraturen". Det gäller såväl I
namn
på
talongen.
(Det
finns ännu ett sätt som jag
yrket som I hobbyn. i Bo:s bok finns det mesta med:
rekommenderar:
Låna
bokan och behåll den. Det
Jnte
Segel-Motor-Helikopter-Sjöflyg-Elflyg-Skala-F'yfonmej!
)
hände
Konstftyg.

Bo Gårdsled- f3IC-filosof?
Författarens filosofi, känd av många se'n längs !, är
att börja med ett segelplan som är lättbyggs och som
man bygger själv. Det blir billigt, och man tär sig

c

Staffan Ahlström

F2AF2 F2C
Speed —linflygets
hastighetsklass

Flygakrobatik av allra
högsta klass

Lagtävling i
hundra varv

Den internationella klassen
F2A som VM, EM och SM avgörs i, avser 2,5 cm' motorer.
Max bärytebelastning är 100 g/
dm2 och min bäryta är 2 dmz.
Modellen måste startas från
marken. Under speed-klassens
utveckling har hela tiden flyghastigheterna ökat. För att göra det möjligt för piloten att
hinna med i svängarna har
bränslet spelat en roll.
Bränsle enligt standardformeln för glödstifts- och tändstiftsmotorerskall tillhandahållas av tävlingsarrangörerna.
Hastigheten har inte minskat
tillräckligt med detta. Även
andra åtgärder har fått vidtagas. Nya bestämmelser för lintjocklek har tillkommit.
Farten ökades dock varje år
och 1974 beslöts att diametern
skulle vara 0,40 mm med en toleråns på —0,011 mm på de två
linorna. Flygcirkelns radie är
15,92 mm i F2i~-klassen, och 10
varv ger då 1 km.
Kontroll av linorna skall göras före varje startförsök. Den
s k pylongaffeln ger de tävlande samma förutsättningar för
sina flygningar och hindrar dem
att kunna påverka modellen
med s k whipping —dvs att dra
i linorna och därigenom svinga
den runt.

Stunt kan man utan tvekan kalla för linflygets skönhetsklass.
I den här klassen finner man de
kanske vackraste modellerna,
d$ de tävlande ofta lägger ner
avsevärd tid på att få sina flygplan så tilltalande som möjligt.
Vid tävlingarna gäller det förde
tävlande att under sju minuter
från första startslaget på propellern att genomföra ett i förväg fastställt flygprogram. Det
programmet består av 13 olika
manövrer av varierande slag —
från loopingar till liggande åttor över huvudet på piloten.

I team-racing finns ett unikt inslag skilt från annan motorsport
— den begränsade [ankvolymen
gör att högsta möjliga fart måste underordnas bränsleekonomin. Tre tag flyger samtidigt
och de kritiska momenten uppkommer när alla tre flygplanen
måste gå ner för att tanka —
samtidigt.
Då detta inträffar ställs
mycket stora krav på koordinationen och uppmärksamheten
hos både piloter och mekaniker.

Stunt— en subjektiv
bedömningssport!
Skall man jämföra stunt-grenen med något som är mer välkänt så ligger konståkning på
skridskor (dvs figuråkningen)
nära till hands. De figurer, som
den flygande modellen skall utföra är —enligt regelboken —
helt fastställda till utseendet.
En domarpanel bedömer varje
manöver med hänsyn till den
precision och jämnhet piloten
åstadkommit med sin modell.

Modellen
Det idealiska stuniplanet skall
kunna flygas ganska långsamt.
Då hinner piloten med att genomföra noggranna figurer.
Samtidigt måste planet vara
extremt viindban utan att tappa
farten. Dessa krav medl~ir att
vingprofilen måste vara relativt
tjock och roderytorna väl tilltagna. Dessutom är dessa modeller utrustade med s k flaps
som ökar bärförmågan vid snäva manövrar. Då modellen bör
kunna fl ygas långsamt måste
vikten hållas nere — normalvikten ligger vid cirka 1600
gram med en 7 cm' motor. Det
vanligaste byggmaterialet är
balsa, även om utvecklingen
tycks gå mot skumplastvingar,
som gör det lättare att undvika
skevheter vid bygget.

Flygförsök
Varje tiivlandc har U~c flygomgångar för att erhålla sina resultat. Har den tävlande lagt ned
handen i pylonen och motorn
stannar, räknas detta som ett
startförsök. Tid för själva flygningen tas två varv efter det att
handtaget placerats i pylonen.
Detta för att modellen skall ha
stabiliserat sin fart. Under själva flygningen skall handtaget
ligga i pylonen och modellen
flyga på mellan 3 och 6 m höjd.
Den högsta hastighet, som
har uppnåtts under de tre fl ygningarna, är den enda, som ligger till grund för placeringen.
Hastigheten skall utjämnas
till närmast lägre I/10 km/tim
och tiden skall tas med stoppur med 1/100 sekunds noggrannhet.
~
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Några regler
För att man skall kunna genomföra ett 100-varvs-heat krävs en
lång rad regler. Den normala
flyghöjden ska vara mellån 2-3
meter. Det är förbjudet att flyga om under en annan modell.
Piloterna måste under flygningen hålla sig inom innercirkeln (3 m radie) och mekanikerna utanför en yttre säkerhetscirkel på 19,6 meter. Man
får inte med handkraft hjälpa
modellen till högre fart. Man
får inte heller hindra eller störa
sina medtävlare. Men då man
står mitt uppe i ett jämnt och
snabbt heat är det lätt att förivra sig. För att hålla ett vakande
öga att så inte sker, finns alltid
en domare intill cirkeln. Och
vid stora mästerskap skall det
vara tre intcrnationcllt utvalda
domare.

Lättstartat n:ed varm
motor
Motorerna är mycket lättstartade —det brukar överraska
åskådarna. Men så lättstartade
är dc bara då de uppnått arbetstemperaturen.

Bränslenål
Mekanikerns stora dilemma
är att snilla in bränslenål och
kompressionsskruv, så att motorn går optimalt genom hela
heatet. Om bränslet ställts för
rikt klarar kanske modellen inte de 33 varven. Laget kan då
tvingas till omtankning med
7-8 sekunders tidsförlust. Varje F2C-modell skall ha en väl
synlig pilot. Det finns också
regler för bärytemåtten, höjd,
bredd och kroppstvärsnitt. När
[ankvolymen siinktes från 10
cm' till 7 cm' hlev behovet av
noggrann [ankmätning större.
Tanken kollas nu före tävlingen —och efter varje heat.

~i

Undrens tid är inte förbi !

Artikeln på nästa sida kommer ur Atft am Hobby, decembernumret -87. Den återges I
TMFK-nytt med färtattarens medgivande.
Sensmoralen är uppenbar, och färtattaren förklarar ju axå vartär han tror att det sam
kunde utgära ett dädllgt hat mat (dubbens verksamhet nu får ett helt agnat och tyckiigt
färiappi
S.Am.
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Möteskalender 1988:
11 april
9 maj

12 september
1Q oktober
14 november
1Q december -årsmöte,som
alltid på en lördag.

TMt=K:s kiubbmäten äger rum den andra måndagen I varje månad. VI tränas I Höganda
föreningsgård, och tiden är 18.4~v. (lvlånga utnytt)ar dock den sk "okad®maska kvarten" , s~
den verkliga mötesstarten blir oftast 98.00)
Under tiden Junl - augustl har vd inga lnomhuamäten. Dä fiiraäker vl ses så ofta vi kan
utamhua istället, med våra medeller.

Hög spänning på modellflygfältet?
—historien om hur Vattenfall vinklade sin ledning
så här fram emot jul är
det en~ verklig glädje att
fA berätta en historia med
lyckligt slut. Och det är
en historia med moral så
det stänker om det!
Bo Gårdstad berättar
om vilket öde som höll på
att drabba modellflygklubben iVallentuna - en
klubb med 13 9r på
nacken. Och 1987 höll på
att bli klubbens olycksår.
Det kunde blivit det sista
ret i klubbens historia!
v Det började i våras, närmare bestämt den 6 mars —och det började
med något som mes[ liknade ett totaltdråpslag. Av enren händelse fick
i höra att en markägande granne till
årt fält fått ett meddelande från V at~nfall om et[ kraftledningsbygge.
Vi fick se pappret och där framgick
det på torr kanslisvenska att kraftledningen skulle gå precis över vårt
fält... Den 17 mars skulle de[ hållas
ett informationsmöte. Vivar inte ens
kallade.
Ingen i klubben glömmer den
kväll vi satt och studerade papperen.
Att vi var lamslagna är att ta till i underkant. Alla skräckhistorier om
Vattenfallstruckar som vräkt undan
jordmassor, trädgårdar, små hus och
demonstranter flög genom våra
huvuden. Statens Tjänstemän -vad
skulle dom bry sig om en sketen
modellflygklubb?
Till saken hör också att vi under
1986 och 1987 satsat stenhån på att
*Veka upp klubben från ett bottenve 1985. Vi hade lyckats. Vi hade
nars en strålande ungdomsverksamhet, nittiotalet medlemmar och
ibland kö till frekvensnyporna på
söndagarna.
Nåväl, vi repade mod så småigom och bestämde oss för att
la med flaggan i topp. På informa.__nsdagen mötte vi upp med ett tiotal medlemmar från klubben. Själv
hade jag turen att komma lite för
tidigt.
MÖTE MED DRAMATIK
Samlade runt en karta i salen stod två
allvarliga herrar och en dam. Varde
också sakägare? Nej det var Tjänstemännen från Vattenfall. På kanan
var kraftledningen inritad med ett
glödande rött streck. Dom hade
lyckats pricka vår huvudbana perfekt.
Det gällde att inte låsa sig i några
positioner utan att gå fram sakligt
antog jag. Jag förhörde mig om man
visste om vår klubb på Vattenfall.

Nej, det visste man inte! Jag lämnadefram enskrivelse omvår klubb.
Pannoma rynkades runt kartan. Där?
Ett modellflygfält? Ett klubbhus?
Nittio medlemmar? Ungdomar?
Jaha.
Pannoma rynkades åter hos Vattenfalls personal.
Och så säger en av dem till mig:
-Var skulle ni vilja ha ledningen?
Ta min penna och rita härpå kartan!
Med skälvande händer flyttade
jag en 220 kV kraftledning på kartan. Flyttade den österut, bakom
klubbstugan och en dunge. Naturligtvis förstod jag att detta bara var
ett skämt. Dom gjorde det för att lura
mig att hålla mig lugn. Vattenfalls
kraftledning flyttar man inte så lätt.
Sedan blev det infotmationsmöte.
Och samtal med kommunen. Och
med fastighetskontoret. Och fritidsnämnden. Och byggnadsnämnden. Och kommunarkitekten. Och
den lokale elverkschefen. Vi slets
mellan hopp och förtvivlan. Jodå,
alla tyckte att vår verksamhet var
bra. Men flyttar Vattenfall på en
ledning för vår skull? Då skulle man
få göra två 90-graders krökar och
frånsett att det kostar pengar så är det
konstruktionsmässigt lite trassligt.
UNDRET
Mars månad gick. Då hände Undret.
I början av april besökte vår

ordförande Tomas Nyberg Vattenfalls huvudkontor i Råcksta. Där
blev han bjuden på kaffe och tårta
och fick reda på att Vattenfall planerade att flytta sin kraftledning med
anledning av vårt modellflygfält.
Inga klagomål fanns på klubbens
verksamhet. Våra flygdagar hade
varit trevliga. Ingen hade klagat på
buller. Vår ungdomsverksamhet var
av betydande omfattning .Det var
bättre att flytta ledningen än att slå
sönder vår verksamhet. Vårt brev
hade godtagits.
RÄDDADE?
Vi varandlösaiklubben,mentrodde
inte riktigt på det hela än. Men den
14 april kom ett brev och en karta.
Lasse Fredlöv på Vattenfall meddelade att ledningen var flyttad. Och häpnadsväckande faktum -ganska
så precis efter den linje jag dragit
med pennan på kanan! Har ni varit
med om något liknande, grabbar?
Med ett pennstreck hade jag flyttat
en 220 kV kraftledning!
Nej -det stämmer förstås inte. Nu
tarjag till för mycket.
För det var förstås inte jag som
flyttade ledningen. Det varde framsynta klubbmedlemmar som tidigt
bestämde att vi skulle ha en bullergräns på 84 dB på 7 m, och alla de
medlemmar som hållit sig under den
gränsen. Det var alla de medlemmar

som ställt upp på flygdagar och
skapat våra goda relationer till kommunen. Det är alla ungdomsledare
som fostrat upp det 30-tal aktiva flygande ungdomar som vi nu har, och
det är ungdomarna själva som byggeroch flyger Ilitigt.
Jag tror också att det var vårt sätt
att arbeta för att rädda klubben, där
vi inte satte oss ner och klagade, utan
sakligt och energiskt tog kontakt
med myndigheterna.
Och sist men inte minst var det
Lasse Fredlöv och Ann Sophie
Arbegard och en grupp tjänstemän
på Vattenfall som visade mänskliga
hänsyn och trodde på att vi gör något
gott för samhället med vår hobby.
LEDNINGEN UTSTAKAD
I september stakades ledningen ut.
Så nu vågar vi berätta den här historien. Visst är den osannolikt bra och
visst går det inte alltid så här lyckligt
fastän man arbetar för en god sak.
Men den bevisaratt föross hjälpte
det att vara förutseende och arbeta på
lång sikt. Ärdet någon som tror att vi
haft samma chanser med en klubb
bestående av tjugo 40-50 års herrar,
där två medlemmar ständigt kör
[iokubikare med pipa på lördagskvällarna och som har tre fall av
klagomål hos hälsovårdsnämden?
Bo Gm~dsrad
Va/lc~rnuta modeNJlygkluhh 0

Säkerhetspredikan
eller

R/C-flyget &lagen
tvu enrot

ut gut atutcuna ~nat-

erna7j och #ilar på dat aom skall
bil den flygande ägonatenen, och
färemåi för de andra medlemmarnas beundran. Tänk då inte enbart
på flnlah och att tanken ekalt räcka
till 45 minuters frygning, am så alla
kroppsspanten skall
filas bort.
.. .

tnutnatata urett wutattvtts-

•

•

dämpning
Barlast eller tunga delar
som kan lossna under
flygning
Taxning av modeller i
depå.

Tänk oxås pä
säkerheten !
Faktum är att de
flesta av oss gör vad
vl kan fät att få en
säker modell, som
vare sig flyger bort
ifrån oas, eller nerpå
oss (eller ngn
annan!]. Faktum är
att vl har lagar och
förordningar att rätta
ass efter,även när vi
sysslar med vår
hobby. De Instanser
som påverkar vår
verksamhet är Luftfartsverket, och FAI
genom SMFF. Det finns säkert
fler,som jag inte känner tIH.

i=i~rbjudet !
Det finns ex.vls sånt som är
färbJudetr
•
®
s
s
s

0

Propeller med metallblad
Reparerade propellrar
Qsäkert fastsatta motorer
Vassa framkanter på vinge
eller stabil{satar
Radioutrustning som

prov.

Polisutredning?
Jag har oxå hittat en passus sam
säjer att am man gör en överflygning med el
"modeliuftfarlyg" (inte
min benämning] äver
publik, parkering eller
campingområde, kan
Luftfartsverket kräva
poilsutredning. Det ni
u

Chief of
security !
TMFK:s vid senaste
årsmöte tillsatta säkerhetschef kammar att
färklara för ass vanIlga dödliga medlen
mar i vad män v.
verksamhet kommer
att b®täras, när nya,
fräscha säkarhetsregier införes å TMF
modellflygfält.

Tillåtet, ~tkt_ d.o_
Det finns rekommendationer,
o

•

Propellern sätts fast med
rundad mutter eller
trubbig spinner.
Modeilen märks med
namn,adreas och
telefonnummer.

Det står även skrivet att modell
Icke får flygas i tävling eller å8kådares närvaro, förrän det visat sig

Mer am detta i nästa nummer av
TMFK-nytt !

The Doc.

s
~~,<~i i:i~;:•~%;":':'ii,','i`.'.'s`i';i~y/;-"~,%%%/~~~j/

~:~~~~;r~,~, ~~, ~~,/j~~i~,0~/
~
,,.,
~',,.~; ,
iiiy?iioi/~ii~ ,~

~

Stefan Zitsberger med Niach 2L,
Curare och Senior Fa7_con!
Rolf Johansson~v) i samspråk med
hr Rintala sr!
"~~i:.
;'~%k

,~/j~?
' FY%i'Si
%:!%y/~'~,~~,%

,,;;irh~%~~~.'v~
~-✓~;%//%t ,~;:

Ln av de äldsta och en av
de nyaste medlemr~ar.na.;
i~nut :~tridr och P~li.kaPl
~di.lsson stuaer_ar Knuts
Piper r'awnee ~3rave.

,)~t va.r_ tr°~n~-t i depån
fär en ;~.ångs skull !

;den Muraren blev inte gammal,
tr_e flygningar var aet visst`'!

-iir/%~y,/h~'~~

Glöm inte

motorinventeringen !
Ni hittar blanketten i förförra numret av TMFK-nytt:
rl te~a ~np~!
Hittitts har s:a 7 (sju!) medlemmar svarat. Inte
just något att räkna statistik på, precis.

?f A'i/~~ ut s
3f F~J/!!

S.Ahlström
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Månadsmätet 11 april e RIC Video ~Torld Tape
Nu nt !
om
3inttigen har den fiirsta vldeofllmen
modellflyg anlånt från USÅ .ta,egentfigen från
England, faktiskt, för firman R!C Video World
har sedan en tid representant där.
TMFK har på prov prenumererat fär år 7988,
och det innebår att vi får fyra 90-minuters
videofilmer som skall Innehålla 4-5 olika inslag,
pina några korta reklamsnuttar (fi3ratåas!)
Den film rrl skall se på aprilmStet visar:
❑
skalamiåte t Denver,Colorado
❑
Hanno Prettner visar aerobatics. 1tlfow!

\,O

❑
❑
❑
❑

preaentatlan av Goldberga skala-Cub
'NATS', med specialinslag om
FAI-pillon
helikopterskola
mm,mm !

Kom 1 tid ! Ftlmen ~r -som sagt- hela 90
minuter tång.
Som vaNlgt åven kaffe, fäek, kaka, trevl(ga
modeltflygarvänner !
SAm.
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100
0 Threshold of Hearing

Du kanske undrar vad " 84db på 7m avstånd" egentligen Innebi'~r ?

Illustrationen hi;ir ovan kan ge en färestållning om vad olika dB-anghrelser motsvarar. Den kommer
ursprungligen från den danska firman Bruel & Kjser, som gfiir mifidttrusining för bla. bulfermfltnfnga~,
akustisk utrustning och färatårlcare.
Budskapet är jElart:

Anv~ind effektiv Ijuddsrnpare! Flyg med hl~nsyn!
S.Arrl.

0

Det finns många förnämliga modell#tygtidskrifter utöver TMFK-nytt. En del av
dessa har olika medlemmar i klubben köpt och samlat på under årens lopp.
Dessa utgör nu ett omfattande och värdefullt bibliotek, som till stor del finns
samlat hos Lars Roos, och till mindre det hos Leif Friman. Där kan du finn
artiklar av alla de stag, byggtips, tester av motorer och byggsatser, ritningar
och beskrivningar och modellflygnyheter (-som kanske är litet gamla nu,
förståss)).
Du kan låna hem en eller flera årgångar och "plöja", mot att du svär dyrt ocl ~
heligt att äterlämna dem i samma fina skick som du fick dem.
Detta finns
RCM ~ Radio Control Modets }, USA : (7å - 77}, 79 - 84, t85}
MAN (Modet Airplane Nev~rs }, USA

77 - 8~, 85 - 87

RCM&E {Radio Control Modets & Electronics }, England

77 - 80

Allt om t-lobby: 78 - 87
Siffrorna inom parentes anger att vi har inkomplett årgång eller kanske bara
enstaka nummer. Har du fler själv och kan komplettera samlingen ,vore `~°
mycket glada.
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Combat- linflygets
stridsklass
~Atltvvv ~+in 76

~R uaT

uR asrFeyö7t,q,v,p
FLYyF~IsTa~ISK9 srÅ~LS'KAPS
KA~c,.,or, !
Spännvidd: 10,6 m
Längd:
6,6 m
Antal:
121

Motor: Hii"th 504

Cyl:

4 I rad

Effekt: 105 hk

Max fart: 215 km/tim

Max höjd: 5 km
Beväpna

-

Den utställda SK25:an, nr 114, som är svensktillverkad, har
inköpts av ÖSTERGÖTLANDS FLYGHISTORISKA SÄLLSKAP och skänkts
till FLYGVAPENMUSEUM.

10. SK25 BUCKER Bli 1816 BESTMANN
Epok: 1944-1954
Konstruktör: A J Andersson, Bucker Werken, Tyskland
Projektet BU 181 Bestmann påbörjades på sensommaren
1938 och provflygningen ägde rum i februari 1939.
Konstruktionsprincipen med en framkropp i ståtrör,
bakkropp i Lräskal samt vingen i trä fanns redan i
Bucker Student, där den visat sig vara ändamålsenlig.
Den stora nyheten med Biicker Bestmann-planet, som var
avsett för skolflygning, var att lärare och elev satt
sida vid sida - en stor fördel. Flygplanet var försett
med landningsklaffar, vilka gav eleven rutin i handha-

vandet.
Utprovningen gav så positiva resultat att Sverige sökte
och fick licensrättigheter. Den 17 januari 1944 levererades det första svensktillverkade planet. Hägglund &
Söner i örnsköldsvik hade fått beställningen på 120
flygplan, vilka slutlevererades 1 maj 1946.

ju ocks~ att undvika att han tar
klipp i den egna serpentinen —

SK25: an var i flera avseenden ett bättre skolflygplan
än sina företrädare och blev mycket populärt bland alla
de elever som i "25:an" fick de första kontakterna med
flygandets "ädla konst".
1954 sålde flygvapnet större delen av planen. vilka så
småningom kom att hamna i flera olika europeiska länder
- med både civila och militära beteckningar.
FLYGVAPENMUSEUM äger två exemplar, ett original- och ett
svensktillverkat. Registreringsnummer 25000 resp 25114.

TÄVLINGSKALENDER RC-FLYG 1988
Tävl _
nr

Dato

1. n7~ 88 06 18
res
88 06 19

Semestertävlingen

TÄVLINGSKALENDER RC -FLYG 1988
Tävl
nr

Dato

KLASS F3F.

Tävlingens namn

Arrangerande klubb
Acroflyers

Kontaktman

MO15

Linflygklassen F2D Combat —
(stridsflygning) är en av modellflygets publikfriande klasser. De tävlande möts i en utslagningstävling, som pågår tills
en vinnare har korats.
I varje heat möts två flygare.
Det gäller för dem att hålla sig
uppe så länge som möjligt —och
att göra så många KLIPP som
möjligt i motståndarens serpentin. Serpentinen är från början
cirka 2,5 meter lång och den har
fästs i modellens stjärt.
Varje heat inleds med en
startminut. Då startas motorn
och ställs in. Sedan går starten
och modellerna släpps iväg.
Heatet varar i fyra minuter —
och den tävlande får 1 pluspoäng för varje sekund modellen är i luften —och 1 minuspoäng för varje sekund på marken. För varje KLIPP i motståndarens serpentin får han
100 pluspoäng.
Minuspoäng kan också utdelas för felaktigt/osportsligt
uppträdande underflygningen.
I en stridsklass som denna är
det naturligtvis oundvikligt
med kollisioner — antingen
mellan modellerna, eller mellan modellerna och marken.
Därför får man ha en reservmodell ivarje heat.
Inget heat blir det andra likt.
Flygstilar och flygtaktik varierar från pilot till pilot. Förutom
att jaga motståndaren giillcr det
nog så svårt!
.
Modellerna är av balsa eller
cellplast. De väger ca 500 g med
motor och har en spännvidd av
ungefär en meter.
Linlängden är 15,92 m (10
varv = 1 km). Prtotorerna som
används är vanligen av glödstiftstyp med någon form av
'' trycktanksystem.
Modellen styrs med två linor.
Modellerna är konstruerade så,
att de reagerar snabbt på roderutslag och är mycket vändbara,
vilket är en nödvändighet, om
man skall kunna lura sin mot~ ståndare.

Kent Andersson

0416- 13271

KLASS F4 C.

Tävlingens~namn~

Arrangerande klubb

Kontaktman

tel bost:
tel arb :

88 OS 14
88 05 15

ICA-lyftet, Populärskals

Helsingborgs MFK

M158

Stefan Blomquist

042-160409

88 07 02
88 07 03

flavgård Scale Trophy,
F4C, PopulärakaL3

RFK Gripen

L132

Berne Gunnarsson

042- 76709

~
TÄVLINGSKALENDER LIN -FLYG 1988.

~~~~-~r'

Tävlingens namn

-

.~•Ir~a~~~ ..

1 (2)

T äv1
nr

D ato

1.

88 OS 07

Solnas Pokal

F2A, F2 C,' GY

B256 Solna MSR

Jan Gustavsson

08-7519962

2.

88 05 14
88 OS 15

Vårtävlingen

Alla klasser

BO81 SSFR MFS

Staffan Hofmark

0755-12096

3.

88 05 28

ARMG

Semletant

0024

L A Andersson

031-262437

4.

88 OS 28

Väsby klippet

F2D

B273 Väsby MF

Hata Bejhem

0760-80179

5.

88 06 04
88 06 OS

Oxelöpokalen

Alla klasser

D103 OxeltSsunda MFR

Hane Fältgren

0155-15686

Rlasaer

Rontaktman

Arrangerande klubb

6.

~

419.ii~i

Windmill Cup 88

F2B, Semistunt

M134 Trellaborgs MFR Lars Roos

7.

~

88 06 11

Brunnsklippet

F2D, Slow Combat

K048 Ronneby MFK

8.

88 08 27
88 OS 28

D M 1988

Alla klasser

Resp Distrikt

9.

88 09 03
88 09 04

S M 1988

Alla kasses

10.

88 09 10
88 09 11

Galax Open

11.

88 09 10
88 0911

12.
13

tel boss:
te! arb

0410-10283

Christian Johansson

0457-26607

B081/D103

Staffan Hovmark
Hane Fällgren

0755-12096
0155-15686

Alla klasser

A006 MFK Galax

Rjell AxtIliva

08-7744915

Vänersborgspokalen

F2B, Semistunt
F2D, Slow Combat

P036 Vänersborgs MFR Ingmar Larsson

0521-11210

88 09 25

Västeråstävlingen

F2A, F2C, GY

II 044 Västerås FR MPS Ove Andersson

021-131742

88 10 O1
88 10 02

Hösttävlingen

F2A, F2C, GY

A006 MFR Galax

Rjell AatiHuo

08-7744915

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
88 05 21
88 OS 22

1.

2.

Limfjordstävlingen

Alla klasser

Danmark

Grenchefen

Nordiska Mästerskap

Alla klasserna

Danmark

Grenchefen

3.

88 08 16
88 OS 23

Världsmästerskap

Alla klasser

Sovjet, Kiev

Grenchefen

4.

88 OS 27

Brittiska Mästerskap

Alla klasser

GB

Grenchefen

TÄVLINGSKALENDER FRIPLYG 1988.
Tävl
nr

Dato

Tävlingens namn

Arrangerande klubb

Rontaktman

tel bost:
tel arb:

1.
res

88 02 13
88 02 14

Norrlåndaka Vintertävlingen
='-

öbacks MR

Leif Eriksson

0611- 23452

2.

88 03 06

Lilla VT, F1A-cuptävling

MFR Sländan

Herbert Hartman
bara Larsson

0510- 12248
0322- 42117

3.
res

88 03 19
99 03 20

VLM:s Vårtävling
-"-"-

VLM

Mikael Holmbom

4.

88 03 20

Norbergaträffen

Norbergs FR MFS

Bengt Wendel

5.

88 03 27

ARMG fft:s Vintertävling

AKMG fft

Lars-G Olofsson

6.

88 04 24

Majtävlingen

Uppsala FK MFS

7.
res

88 OS 07
88 OS O8

Vårettan
"-

Solna MSK

Jan Zetterdahl

8.

88 OS 13
88 OS 14
88 OS 15

UT
UT
UT

ARM

Lennart Aansson

040-193790
040- 71865

V ästgötatävlingen
_~~_

MFR Sländan

Rerbert Hartman
Nils Wallertin
Lars Larsson

0510- 12248
0521- 22091
0322- 42117

res
9.
res
res

88
88
88
88

OS
OS
06
06

28
29
04
OS

060- 21210

0223- 22624
031-493055

08-979152

10.

88 06 04
88 06 OS

Sommarnattens leende
-"-"-

AKM

Lennart Hansson

040-193790
040- 71865

11.

88 06 18
88 06 19

Nattävlingen
"-

MFR Skvadern

Ulf Lejdstrand

060-513033

12.

88 07 02

Wenzelpokalen/Korg-011e Trof6n Östersund MFK

Niklas karlsann

063-129214

13.

88 07 22
88 07 23
88 07 24

Scandinavian Open
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88 07 29
'7F 88 07 30
880731

Scan dia-Cup
- --

A KM
_-

88 08 07
88 08 14

Solna FAI-Cup
- -"-

Solna Msk

Jan Zetterdahl

16.
res

88 09 17
88 09 18

Öbacks Hösttävling
-"-

Öbacks M K

Leif Eriksson

17.

~88 09 18
_-----

AKM:a Hösttävling

AKM

Lennart Hansson

18.
res

88 10 15
88 10 16

0 ktoberträffen
-"-

Öbacks M K

Leif Erikasoa

19.

88 10 22

Hjelmerus Memorial

MFR Linköping

Per Johansson

20.

~88 11 13
.-------"—

Novemberträffen

ARM

Lennart Hansson

21.

88 12 04

MERA -Cup

Solna MSR

Jan Zetterdahl

88 09 03
88 09 O4

SM INOMHUS

Blue Max

Jan Oden

Arrangerande klubb

Dato

1.

88 06 18
88 06 19

Dala Acro

Hedemora RPK

2.

88 07 02
88 07 03

Gränecupea

Tidsholme MFK R148

3.

88
88
88
88

Solstads-Cupen, SH F3A 1988 Karlstads MFK 5228

res

06
07
13
14

Tävlingens namn

TÄVLINGSKALENDER RC -FLYG 1988

OS-979152

0611- 23452

040-193790
40- 71865
0611-23452
'
013- 52066
040-193790
t 040- 71865
08-979152

0515- 37076

KLASS F3 A.

Tävl
nr

OS
08
OS
08

040-193790
040- 71865

Lennart Hansson
_

15.
res

TÄVLINGSKALENDER RC -FLYG 1988

Kontaktman

W059

tel bost:
tel arb:

Ingvar Sarea

0225- 40112

Ingemar Gustavsson

0502- 43092

Jörg Drenake

054-835737

RLASS F3B.

Tävl
nr

Dato

1.

88 04 09

D H F3B-T för Mälardalens MF

RFK Ikaros

T063

Conny Roos

019- 72850

t

88 04 23
88 04 24

Vårträffen

Acroflyers
~~

~M015

Lennart Olsson

040-480689

~

3.

88 OS 07
88 OS 08

Örebro Open samt DH för HHF

RFK Ikaros

T063

Conny Roos

019- 72850

4.

88 OS 21
88 OS 22

Örebro Cupen

RFK Ikaros

T063

Conny Roos

019- 72850

Termikträffen
J~ 88 OS 28
88 OS 2~..--

RFK Gripen

L132

Jan-Erik Andersson

0435- 41188

2.
res

5.

~

Tävlingens namn

Arrangerande klubb

Kontaktman

tel bost:
tel arb

6.

88 06 11
88 06 12

ÖL3nd8 Tävlingen

Herrljunga MFK

P184

Rolf Lundvall

0512- 40561

7.

88 06 18
88 06 19

Kungsängen Cup

Kungsängens MFK

B300

John Herdin

0758- 76317

8.
rea

88 07 02
88 07 03

Skagernträffea

Atorpe MFK

5238

Eine Moberg

0586- 44651

9.

88 09 10
88 09 11

Galten Cup, SM F3B-FAI,
-.-"-, SH F3B-Sport

Köpings Fk MFS

Tom mi Kinnunen

0227- 10615

10.

88 09 24
88 09 25

UT till -89 års Landslag,
F3B-FAI

RFK Ikaros

TÄVLINGSKALENDER RC -FLYG 1988
Tävl
nr

!6

_ ____

Dato

U278

T063

Conny Roos

019- 7280

RLASS F3D.

Tävlingens namn

Arrangerande klubb

Kontaktman

tel boet:
tel arb
OS-961711

1.

88 OS 07

QM Barkarby

Stockholms RFR

A028

Lars Fasterius

2.

88 OS 28

Q M Västervik

RFR Utvandrarna

A096

Håkan Floren

0490- 31229

3.

88 08 20

QM MotaLs

Motala MPK

E135

Bo Magnusson

0141- 53994

4.

88 09 10

SM QM

Motala MFR

E135

Bo Magnusson

0141- 53994
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DU HAR Vål. BETALT
l~DLF1fS AVGIFTEN
FäR 1988? OM INTE
BETALA SI~tAST' ° ~'

Ku ~ • .S
30 deltagare i r~odellbygge,l5 deltagare i inomh~zsfl,yg blev res~iltatet
av modellfl,ygkl~ibbens medverkan i krets kul i 5,fördelat p~. tre dagar.
risdagen occ Torsdagen byggdes det inomhusmodeller t,yp F1~~gan,Getingen.
ocla Lill

iK1a~.F'redagen var det dags att

prova modellerna occ tävla

7 deltagare st~.11de upp klass Getingen och dorn tre bästa tiderna av
fer~ starter räknades,
1

2

Petr Lundkvist

50 sek

►fiattias Andersson

50

Anders Karlsson

33

Glass Fl~zgan, segrare

eom fick dela första plats med

ble~r en flicka

tidigare.
1

Jenny Nilsson

2

;~a~n~~s ~{arlsson

55 sek
32

3

Jesper Johansson

l~

corn d~, och d~. har synts i

hallen

7ss~-isss,aRs
MODELLMOTORINVENTERING
Minns nl att Lars Roos för länge sedan Dad er,
vördade medlemmar att skicka honom en lista
över era modellmotorer ? Idä, jag trodde väl att
ni inte alls minns det. Men nu är det dax !
Tanken att göra en så fullständig lista liver alla
motorer som vi har. Små, stora, rrya, gamla,
glöd, diesel, fräscha, hopbeckade, mao_ alla !
Ett lämpligt tillfälle att fylla i nedan:fående
blankett år nu, och ett lämpligt tillfälle att tåmos
In den är ~
sNr,Q~sT,
Vid obestämd tidpunkt l framtiden lovar jag,
Staffan, att samla Ihop materialet och publicera
detsamma 1 denna tidskrift.

Jag kan tänka mig enklare statlstl:k
bearDeining: Motorerna uppd®lade 1 kuster
efter stortek,ålder,2-/4-takt, fabrikat osv... Detta
kan jag då lämpligen presentera I alstor ,som
staplar , °`pajdlagram" 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 Illia Itsta_
Man tackar

på förhand !

Staffan Ahlatröm

~l~P~ /~J'r
Mftt namn:~"A3 ei

Fabrikat:

utelHmnas)

Typ:

lnkdipsår:

Kommentar:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
1 il:
11:
12a:
12b:
14:
(fortsätt gärna fi separat handling)

etc..

Blanketten, kopia härav aller redogörelse

å annan haraditng efter eget gottflnnade

returneras snarast och senast när densamma befunnits ttllfredsställande utfylld i ngn vecka eller
så, flit:

1987-1988 års modejlmotorinventering, TIdiFK, Trelleborg_

