~
,
.
„~„
.,~,~,,:
,~~;,;~~;;" ~~~~
~;~~~~„~„~

,;;;,,;,,~,;" ~,,.;,,,.,;,

i

~

irelle~args Iludellflggkiu66

Arsmöte 1988 !
Det är åter dax för TMFK:s årsmöte.
Tiden bara flyger Iväg!

~

Lördagen den 10:e december skall vi åter
samlas för att föra viktiga förhandlingar
om klubbens verksamhet och framtid.
Vidare skall vi umgås över kaffe och
tårta, läsk och kakor. Arets underhålinings-utblidningsbiock Innehåller spritlans
ny videoproduktion från Vallentunas RCFellinl, Bosse Gårdstad. Under tiden tar
vi upp plånböckerna och betalar medlemsavgiften för i9$9. Som vanligt även
höjdpunkten: Lotteriet med fln-fina vinster från vår sponsor ,Arne F_!!
Alltså: Lördagen den 10:e december
klockan 14.00 Högaflds föreningsgård
Välkomna allesammans till årsmötet!
Styrelsen
ti

.~

TMFi~:~tyr~is+~:
Ordförande;
Ame Friberg
Algatan ö9
231 00 Trelleborg
x'0410-132 23
Sskreterare;
Lars Raas
Slussgatan 6
231 00 Trelleborg
x'4410-i 02 83
Kassor,
Leif Friman

I~nodeshögsvägen 58B
231 00 Trelleborg
X0410-348 90

Ledamäter;
Staffan Ahiström
Collins väg 34
23fi 00 Höllviken
~S'040-45 53 6t3

,~rsmötet närmar sig_ Kom dit och säg din mening om klubben
och dess verksamhet ! Se kallelsen pä annan plats i bladet.

pä grund av ett vänligt men bestämt påpekande från en av
våra medlemmar, trycks nu TMFK-nytt pä hålslaget papper.
Meningen är att efter att du har läst Igenom biaskan några
gånger, skall du sätta In densamma i din TMFK~nytt-pärm, sä
att den Inte råkar förkomma....
Med dessa väl valda ord ber styrelse och redaktion att få
tacka för det gångna ärvt och önskar medlemmar och övriga
läsare en God Jul och ett Gott Nytt hr !

Jonhy Gullberg
Banvallsvägen 47
231 00 Trelleborg
X0410-172 68

Suppleanter:
htiklas Heinemyr
Läraregatan 16
231 00 Trelleborg
X0410- 196 51
Per-C3laf Pettersson
Byvägen 4
240 17 Södra Sandby
~ö'04ä-625 $2
fievi~arer:
Bengt Nyin
Blåtis4eivägen 11
230 10 Skanör
'e~'040-47 11 70
Knut Stridh
Strandmållavägen 2
231 00 Treli®harg
' 0410-343 06
Revisorssuppleant:
Rolf Johansson
Friksbargsvägen 7
230 23 Anderslfiv
X0410-202 62

R C - ~vertifIkatskantrallantQL:
Ralf Johansson
' 0410-202 62
Arne Holmgren
X0410-443 63

TMFtC-t~yti:s redaktion:
Lars Roas, Staffan Ahlström.

Delar av
Th1FK-nytt är
upplagda med=

Dator:

Katta !f►}ssterblad
Alfred Bälgtrampares gränd 1

l4TARl 520 ST
1MegRAM

230 10 Skanör
X040-47 37 87

TlmeworksDT1'

Säkerhetsansvarig;
Rolf Johansson

Program:
Skrfvara:
EPSONLXBO
IMP Laser

ON~SZAGET : Zeif Litsber~er

"preflightar"

MACH 2 !

l~J

Denna gång får det bli ett kombinerat häst-ach julnummer, delvis
pga dålig inspiration hos redax
tidigare i höst (ach delvis på
medlemmarnas bristande bidragsfiöde !Sättarens anm.)

junloror i spetsen. Bygge, trimning, träning, tävling, full rulla heta
tiden ! Arne är en av dem som
verkligen engagerar sig i ungdomsverksamheten och ser till
att det kommer nyst friskt blod i
klubben.

Äntligen dags för TVIFK-nytt !
Vi bärfar med en liten tillbakablick på den gångna säsongen:
Påskpremiären blev väl inte så
omfattande flygmäsaigt, däremot
igångsattes en omfattande renovering av stugan, vilken senare på
våren skulle komma att kompletteras med toalett.

1lVindmill sup
Man kan väl säga att
säsongöppnaren blev Windmitl
Cup, den 7 ma), ullkan gynnades
av strålande väder.

Glädjande nog står Arne Friberg
inte längre helt ensam sam ledare
för verksamheten, han får numera
god hjälp av Lennart Friberg, RaH
Trulsson och Pelle Pettersson.
Den sistnämnde kär från hemmet I
Revinge till Trelleborg varje torsdag för att agera byggledare !
Arne har också ordna# "fikaträ#far"
för juniorerna på bygglokalen
samt hå!!I# i ett flertal FF-täviingsarrangemang.

RG-certifikat ?B

över till något helt annat :VI har
På RC-sidan har det gnällts en numera I klubben två st RC-certldel över att ingen varit på fästet fikatskontrailanter: Arne Holmberg
när "man" kommit dit. Det verkar ach Rolf Johansson. ©esse har I
som Bengt Nylans förslag om höst varit på RC-certifikatskurs i
ansdagkvällar ach lördagar sam ~SAA#~`.s regi. Mera ingående info
samlingsdagar Inte har funkat så am denna nya företeelse kommer
bra ?
inom kart iTMFK-nytt ,och möjligen sam separat utskick.

Eloger
1 detta sammanhang bär en
eloge ges till Niklas Helnemyr,
som två gånger i sommar tagit
Initiativ till ifygträffar på klubbfältet.
Mycket folk på fältel vid två 111tfällen åtminstone, och dessutom
gäster från andra klubbar ! (inbjudan gick ut till alla Skåneklubbor,
21 st.) Tack Niklas och alla andra
sam hjälpt till ach ser sill att något
trevligt händer !
De verkligt aktiva har (sam vanligt frestas man säga) varit irifilygarna med Arne Friberg och hans

ganska välbesökta under hästen.
Nästa års möteskalender hittar du
på annan plats i bladet.

Algatan fig va`
adressen!
Byggverksamheten på Algatan
S9 (bakom Cykelaffären, tvärs
över går'n) är I full gång. Du sam
bygger hemma, tänk på att här
finns maskiner sam du kan
utnyttja, bandsåg och bandputsmaskin bla.
Lera R.

Rolf J är ju även klubbens säkerhetsboss (-chef, -ansvarig,-övertllisyningsman 7?) och har i
egenskap av säden även deltagit i
~SMFF:s kurs I säkerhetsfrågor
under hästen.
~ SKMFF

Incmhus
inomhusflyget är igång igen,
samma tid och plats sam tidigare,
dvs. Köpingeskolan söndagar kl
14 -1 S. Kontakta frifiygmaffians
"Godfather" Arne Friberg för information !
Måndagsträffarna

har

TMFK-nytt 3188

varit

thief of Flight 8~
Field Security,
that`s me 9
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~
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Det börJar bli dags att
pensionera den gamla
Kamco-Kadetten, och på
det senaste styrelsemötet
beslöts att klubben skulle
bekosta lämplig ersättning

~

~i1N~{,—~! ~~
"Hey Man!...ijyou don't stop test Jlyin'

e~e~thing, we're gonna he late!!"

för densamma. Leif Friman
(vår kassör) åtog sig uppdraget att kolla vad som
fanns på marknaden.Valet
föll slutligen på Hobby
Lobby's "Telemaster 40", en
engelsk konstruktion med
spännvidd 1600mm. Vingen
"på taket" och snälla flygegenskaper. Kärran kommer
att förses med Leifs OS
40FS, och sekreteraren
(=Lars R) kommer väl som
vanligt att få släppa till sin
gamla Futaba_ Lelf är i full
gång om nätterna med bygget och luftdopet bör väl
kunna ske på vårkanten.
(1989 ? Sättarens anm.}
Synpunkter på färgsättning
och dylikt kan framföras tIU
byggaren direkt! För dig som
funderar aifvarligt på att
lära RC-flyg kommer det nu
alltså att finnas nya friska
resurser !!
Red.
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Rolf Johansson med Z1in
Akrobat och hästskoformad bakkroppsvikt för
underlättande av taxning. Kärran har flugit
med vikten p.~satt!!
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Oldtimerfriflyget är en
populär företeelse! Hö,r
visar Lennart rriberg upp
sig själv och nybyggd _~
")rake" , en 40-tals kon,,= _
struktion. Lennart själv
är frun 2.0-talet!

~;nde hkpt-flygaren i TN'?'r~'K,
Ola Clofsson.
i Y'~~n1n ~-r~;fitr'1.1f'
,; r ,
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ten r. iktig fullskala vPte.ran.~ ~~~~~~~~.~
~:~;~~~`,`.~~\\~~~."~ helikopter damp
~ \\\\\Ö ger p~ lincirkeln
_ en sommardag!
~:~: V~~`~~~:~
:)et är en ~-uller
av årsmodell -5h
och ägs och flygs
av Kjell Gustavsson
f.r ån Skanör, k2nd
~modellglzrbe, _
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I~liclas ileinemyr.,

SOP~~IARENS AKTIVITE`fER.
Vi hade två flygmeetings i år på flygfältet. Det första var i
början av sommaren, då hade vi oturen att kollidera med en tävling i Klippan, men det kom en hel del folk ändå., bl.a. från
Limhamn, Det var ganska molnigt men det blåste inte mycket.
Knut Stridh var där och videofilmade och flög elflyg.
Bertil Nilsson, Skanör, flög även han elflyg. En av Limhamnsflygarna skulle naturligtvis flyga in i det enda hindret som
fanns på fältet, vår eminenta vindstrut nämligen, och så, gick
det som det gick! Bengt Nylen dök upp och. drog några repor med
sin gamla trotjänare, SIG-Cougar'n ni vet.
På vår augustiträff var vädret det omvända. Då, sken solen men
(tyvärr?) blåste det, vindmöllan gick hela tiden. Men vad gör det
när det finns skickliga piloter? Det kom mycket folk och parkeringen blev som den brukar på augustiträffen; fullbelagd..
Det var många som tagit familjen med ut till vårt flygfält och
det är bara roligt,~fortsätt med det!
Knut var åter där med sina elkärror och sin videokamera. Vi
tackar Knut för att han ställer upp med videokameran så att vi
kan njuta av våra sommaraktiviteter öven under den mörka årstiden!
Staffan Ahlström flög med en "ny" himmelsblå kärra som flög
mycket bra. Det var mycket elflyg, Bertil Nilsson hade många
fina kärror att visa upp. Han hade även en hel rullande hobbybutik i bilen, med båtar och bilar + div. tillbehör och rycket annat . Malle ,desterblad flög tvåmotorigt elflyg som han
tyckte var enklare att

fly5n'a. ~n clet vanliga enr~otoriga..

Sökerhetsche:fAn ~~olf var. p~' plats

i dep°n och höll ett

öga p'-

aktiviteterna. vid middagstid va.r det dags för korvgrillning
där Rolf T'rulsson ställde

upp och- skötte ~;r ~_llen, det tackar vi

för, korvarna blev mycket goda! :yen åkte det medhavda kaffet fram
och så. satt vi där och pratade flyg och käkade korv och drack
kaffe och hade det mysigt. Summa summarum har det varit en ganska lyckad säsong och man får hoppas att det ska upprepas nästa
år och att vi ska få se mycket folk och många nya kärror uppe
vid Höjasten!/Hö.lsningar, ~'~iclas H./
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Tank Think:

Trottel Treek:

Har du någonsin förtvivlat i dina försök att böja de
tre rören till R1C-tanken rätt ? Förmodligen, och du är
inte ensam.- Ett rör uppåt, ett nedåt, och röret med
slang ach klunk rakt In. Problemet kommer när de

Efter en tida användning - och speciellt sitar
vintervUan -börjar ofta trottelstötstången att kärva.
Servot går sitt afäare, ach drar snart en teater Ampere
1 sina försök att skjuta stötstången fram och Ullhaka.
Gammal ricinolja ach pallen från fältet gör till slut att
dsn fastnar.
Figur 2 visar en typisk tnstatlatlon med "Golden
Rad" och metallpinne sista biten till kopplingen.
Här kommer finessen: Låt det yttre röret sticka fram

spretande mässingsräven skall petas in genom det
alldeles för trånga hålet, och rören måste vridas hit
och dit. För att utnyttja hela tankvalymen bör
"skvailerräret" peka upp så nära tankens topp som
möjligt, men inte skrapa mot Alas#en.
Så här gör du:

NäJ

dig med att böja rören något åt rätt håll.
Förläng sedan med bränsi®slang enligt figur 1.
Votfa !

iäiäiiu äiäiiäi~åää'mplfrilf
~mmmamsr.ini~nanm

minst lika långt som slätstångens rorelae från fullvarv
tiN tomgång +ungefär en centim®ter. På stötstången
sitter en bit krympslang, som "okrympt" passar
lagom runt del yttre röret. Längst fram är den krympt
fär att sluta tätt kring stötstången. Krympsiangens
längd är tillräcklig för att löpa över det ställe där
stötstången (den gula "rodden") mynnar ur
röret.(Som är blått eller rött,
beroende på typ av Gaiden
Rad). Se figur 3.
Resultat: Inget bränsle sipprar
In längs stötstången och !n i
värst.

Staffan Atrlström
PS: Krympslang finns hos Clas
c~hlson, insjön och Josiy Ktt i
iUtalmö, bl.a.

0

Golden Rod eller

Krympslang sam

Krymp slangen längst

liknande system

överlappar.

fram !

Här ser ni styrelseledamoten
och redaktionsmedlemmen
S, Ahlström med nybyggd "Mach
None". Formgjuten cellplastvinge och träkropp. Motor
Cox Tee Dee 049 eller var det

051?

M ERA

5 oMriAR F31 x
Samma gubbe och samma
kärra fast nu har den
~,,,,.,,,,,~~,

~i/'ii%~%/'.%//r,~;~;r

s.k. osisen, eller
Murphys Lag eller nåt
varit framme! Vad kärrorna tål lite nuförtiden! Det hä.r måste väl
gå p~. garantin, kärran
är ju bara en vecka
Gammal

InTa pro.,1_em, man
har v?1 f1Pr k~.r.r-

:
~

or! som den hyr
t . ex . som ä_r e## av
de första IMF- planen som FILOT släppte ut i början eller
mitten p~ 70-talet.
Nybyggd fr:~.n gammal
byggsats. Ändrad till
"taildragger"(nos=~_
stället fick inte plats. )Flyger bra. Niotor
HP 61 Gold Cup.

~
~
~

ATT FLYGA ÄR ATT LEVA
Jag tänkte berätta att jag börjat motorflyga,dvs ta ett
A-certificat.
Det har legat i bakhuvudet en längre tid.Första gången jag
prövade på att flyga motorflyg,var i Maglarp 1984.
Då "spakade jag själv" med Bo Söder,Flygplanet var en Cessna.
Sedan dess har tanken på ett A -cert funnits där hela tiden.
Jag bestämde mig i augusti i år, att nu; var det dags att börja
fundera på all.var,så jag tog kontakt med flygklubben MalmöSturup och så var det hela igång.
Jag har fått en mycket bra flyglärare,som heter Kim och som
normalt är flyglärare på trafikflygarhögskolan (TFHS) i
Ljungbyhed.
När jag skriver detta har jag flugit 6 timmar av de 40 timmar
som kräv s.Efter ca 12 timmars flygning hoppas jag kunna
göra den första EK-flygningen (ensamflygningen),Det ser jag
verkligen fram emot.
men det
Det är en hel del teori också som skall läsas in
roligt.
går bra,för det är så himla
Flygplanen vi använder vid skolningen, är Piper PA-28 Cherokee
som har en motor på 160 hk och har plats för en pilot och tre
passagerare.
På de två följande sidorna står lite fakta om utbildningen
som leder till ett A-certificat.
Är det någon som går i samma tankar som jag gjorde,så hör
gärna av er till mig,så kan jag berätta om mina erfarenheter
kring ämnet.

HÄLSNI~iGAR:

.
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~~,%%~~%%
~
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"ATT LÄRA SIG FLYGA"
Utbildni~:::er~ ~~i $kall
certificat klass; A.

om här,

berätta

Leder ;ill

~~tt sk Priva>r flygar-

A-cert innebär att man får flyga under sk vFR-regler..
vFR menas: visuell-F~yg-Regler. Ovs en väderfä utsättning som
Med
mö.jligör:att' kunna se andra flygplan och att själv blir sedd.
E. tt
A-cert . kan
med ett
Mörker^ -cert.
p2
Där man
tindrande ljus_

fåtal .`skoltimmar även utvecklas till ett
natten far
uppleva sine -egen hemstad i

Utbildningen
tör
A-cert ska i flygplan vara minst d0 .timmar. En del
av
dessa flyger Ou med lärare och redan efter ca 15~timmar en del av
dem ensam.
~'~
Ou
far lära .dig
hantera flygplanet i olika sv.tuation~r
att
bla
starta och landa.
Oin
utbildning
utrustning. .

far

Ou

i

moderna

flygplan ~med~

hög teknisk

I

en storflygplats
"Att lär
sig flyga" på
,_ har manga
fördelar. Du lär dig att flyga i ett trafikerat luftrum ,:snö
och
blöta
bånor
kommer
inte
att utgöra nagbt
hinder för
start
respektive landning.
Oin malsättning bör vara att flyga en eller två gånger i veckan under
din utbildning.
Teoretiskr utbildning
timmar som

är

inte

minst viktig, den omfattas av ca 90

vilka ämnen far Ou läsa?
eCL:

'°bestämmelser Civil Luftfart". Oetta ämne omfattar flygets
trafikregler.

Meteorologi:

Vädret är en betydande faktor för flyg i allmänhet. Du far
lära
dig läsa väderkartor, samt att förstå
meteorlogens
språk. Ou tår ett väderkunnande som säkert kan utnyttjas
vid fler tillfällen ocksa.

Navigation:

isär man flyger är det viktigt att man finner sitt flygmål
Och att man hittar hem igen. Ou lär dig att navigera efter
karta och kompass. Samt med
de fina radiohjälpmedel som
finns ombord pa flygplanet.

Flygplansläs: Här för du lära dig hur mån beräknar
tyngdpunktsläge, och
även de begränsningar som ett flygplån har. Ou far lära dig
motorns och instrumentens funktion.
Aerodynamik:

far lära
ett flygplan
Ou
som gör att
dig vad
det är
flyger. ämnet
reaktion pa
behandlar ocksa flygplanets
olika roderutslag bla.
~

Anvend effektiv. ijuddempa~re! Flyg rned h®nsyn!

r

Flygmedicin:

som
är
ett
ämne
du själv snabbt läser in ;
orienterande
r1er~ Dårtur inta oviktigt .är Dig som pilot .
I

Radio t-e~l-e--

När du flyger får
du
färå dig hur man får prata i radio.
för
Det är
viktigt
att man inte
skall missförstå eller
_bli
missförstadd i
samband me di färdtillstånd som .man tår
k~n
från flygkontrollen bla. Du
välja om du vill ta ett
eller s venska. Men
radiocert
på
engelska
lat dig inte
så bra pa engelskån
skrämmas av
ati: du
kanske
~nte är
Du lär dig snabbt de olika frasJerna.
var
till kontinenten !gör
närhet
att de som innehar ett
på~ ganska
kort flygtid kan nå
engelskt radiocertifikat
många intressanta platser i Eu opa. Provet i radiotelegrafi'
Sturup~ flygplats.
I
avläggs pa Televerket

1

avslutas .med en skrivning i Luftfartsverkets
Oen
teoretiska
kursen
varvning
regi.
Oet är alltid bra att ligga lite före` i teorin. En
när man
av
praktik ger bästa resultat. Ofta besvaras många frågor
pråktiskt far uppleva det som man nyligen täst' om.
VqO MER KRÄVS ?
`
Personutredning:
Personbevis:

Far Du hos polisen.
Far Ou hos pastorsexpeditionen.

Läkarundersökning
som är något mer omfattande än till vanligt körkort
sker hos godkända flygläkare. CNam'n och adress far du av oss).
Alder
r
r

av
efter ca 15 flygtimmar
Ensam-flygbevis som du far
flygläraren
får enligt Luftfartsverket inte 'utfärdas till elev under 17 år. Och
riktiga
uppflygning
certifikatet får ej ske om aldern ej
till
det
~
uppnatt 18 år.
övrigt
du fatt
där
ditt certifikat måste du flyga minst 10 timmar om aret
eget certifikat
för
att behålla
pa fickan hyr du ett
det. Med
flygplan för
behov.
betalar
Ou
tör
flygplanet
endast den
hyra
eget
då det
betinner
i
luften.
tid
sig

Vad kostar utbildningen ?
lDu får räkna med
ditt certifikat med teori och flyglektioner
att
µCbmmer att kosta någonstans mellan 25 och 30.000 kronor.
Hör gärna av dig

LYCKR TILL

NICLAS HEINEMYR
LÄRAREGATAN 16
23162 TRELLEBORG
TEL: 0410-19651

13. SK11A DE HAVILLAND DH 82 "TIGER IYIOTIi"
Epok: 1933-1952
Konstruktör: Geoffrey de Havilland, England

Spännvidd: 8,95 m
7,32 m
Längd:
36
Antal:

Motor: DH Gipsy Major
4 1 rad invert.
Cyl:
Effekt: 130 hk

Max fart: 180 km/tim
Max höjd: 4,2 km
Beväpna
"A little cloud drifted by. . .and ZAP!!"

'Har det någonsin funnits ett bättre skolflygplan?".
Frågan framställs i en engelsk flygplanbeskrivning
och enligt en allmän uppfattning bland flygare världen
runt så var Tiger Mothen ett utomordentligt bra flygplan.
Redan tidigt på våren 1925 provflögs ovan nämnde
konstruktörs första skolplan. kallat Cirrus Moth. En
direkt efterföljare blev Tiger Mothen. som 1932 kom
ut på marknaden. Aret 1939 hade mer än ett tusen levererats och flögs då i mer än 30 olika länder.
Många rekord har satts med denna flygplantyp under
årens lopp. Eftersom 8.752 exemplar byggdes enbart i
England och licensgivningen var synnerligen frikostig,
så är det självklart att typen deltagit i många skilda
verksamheter. Av rekorden bör nämnas - mest som kuriosum - att på 25-årsdagen av Bleriot~s flygning över
Engelska kanalen, 25 juli 1934, flög Mr Geoffrey Tyson
med en Tiger Moth samma sträcka, men - på rygg:
Till flygskolan på Ljung byhed beställdes 12 plan från
England 1932 och ASJA (Linköping) levererade tre licensbyggda "SK11 :or" under 1935. Ursprungligen hade flygplanet en DH Gipsy III-motor på 120 hk. En något ändrad instrumentering kännetecknade typen SK11A, vilken
försågs med större motor, Gipsy Major på 130 hk.
Sedan flygvapnet inte längre hade användning för sina
SK11 :or såldes de till flygklubbar och privatpersoner.
Det i FLYGVAPENMUSEUM utställda exemplaret var någon
tid i tjänst vid Roslagens Flygklubb. Det inköptes
därefter av SAAB AB och hade då, enligt tillgängliga
loggböcker, flugits i 30 år.
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MFK RFD BARON,
heter en klubb i Stockholmstrakten (Älta) som vi byter klubbtidning
med. "BaronBladet kallar dom sin blaska för och den är i format
som vår och utkommer 3-4 gånger om året precis som TMFK-Nytt.
Ibland lånar vi material av varandra och det är ju en bra sak att
kunna utnyttja varandras resurser litegrann. Asså brukar dom ha
brudar på. omslaget! Det har vi inte haft ä.nriu men det är ju kanske
dags att börja nu??
Red Baron är en ganska aktiv klubb i ungefär samma storleksordning
som vår. P~ledlemmarna sysslar mest med linstyrning men även RC och
inomhusflyg. Såvitt jag kan förstå är de flesta medlemmarna under

25 år. Red Baron har liksom vi
tillgång till egen klubblokal.
Jag vet inte var dom flyger RC
nånstans men dom har en egen
lincirkel i en grusgrop nånstans i samhället."Grusan" kallas den. Dom har även, precis som
vi, tillgång till sporthall för
inomhusflyg. Stavsborgshallen
heter den och kallas följaktligen för "Stavan".
Härintill ser du deras klubbemblem.Fn tanke slår mig plötsligt. Om deras hall ha.r ungefär sam~ra takhcjd som v°:r (5,5m)
skulle man ils kunna utmana dom p° en s°_n h<=ringa posttä.v7.ing i
~'ri- och inominomhusf_lyrning! Ja,~ l~.ter fr°ga.n ~'~ vitie.r.e till
h~asfl,ysarna. Om dla ~~r intressera:

av a.tt 1~~sa BFs s~. 'Tontakta mi{f

så fyr du låna hela pä renen!/Lars t~./

Btt a.v klubbens RC-äss, Stefan Litsberger, landar
"MACH-2" vid flygträffen i aug. förra året. Tror ~ce~.

1988 års Flygläger på F5 i L jungbyhed 9-15 juli
Intresset att deltaga i Ljungbyhedslägret har ökat från år till års
man trivs och har det skönt även om solen inte lyser varje dag~blir
det ingen flygning någon dag då kan du bygga en ny A etta eller en
HKG modell (Förslag från Arne använd snabblim 10-- 20 sek, För att
återgå till vad som hände under veckan kan jag.. berätta om att Trelleborgs ME'K oeh Limhamns MFK delade på arrangemanget om DM ~ Olda
timerklasseazla~ redan första söndagen gick tävlingen av stapelen trots
någon enstaka 7cegnskur. I klass S2 segelmodell med spännvidd övex
i00 cm fick TMFK en vinnare ~ det var Arne som stod för den bravaden
i klass A2 gummibandsdriven stavmodell med spännvidd max 50 em deltog han även pch hamnade på en fjärde plats, Än så, är det inte så
många i TIt4FK som flyger Oldtimer modellers men intresse finnes bland
medlemmarna så kanske nästa sommarläger behöver Arne inte känna sig
ensam. Grabbarna från Halmstad brukar gästa vårt läger och även i
år kom dom och tack vare det blev de~~:an tävling till. Övrigt i veckan besökte vi kommunens fritidsbad med friskt härligt vatten, En
utflykt till Herrevads kloster hann vi också med. Jag skulle kunna
skriva mer men slutar här med en uppmaning till alla som har och inte
0
har varit i tillfälle
att deltaga i lägret. Ak dit 1 g89 och~~~}g~trt av
ett fint flygfält: Anmälningslasta finns på anslagstavlan på klubben,
Här kommer mer intressant och det handlar om våra juniorers mest intressant i år är det att vi har blivit uppmärksammade på Friflygtävlingar där grabbarna ligger i topp i prislistona t.ex. AKIt4s tävling
den 5 juni i Revinge där Roger Limsjö blev etta, sedan kommer Håkan
Trulsson~ Mattias Bauer 5:a, Anders Heimsäter 6:a och Johan Ringström. I klass F1a på femte plats hittar vi Per-Olof Pettersson utav
fem starter

flög han tre max i d_et innebär att

han uppf~Tllde lod-

ringarna för SP,~FFs kompensationsmärke i Guld (Gra.ttis ~~'elle~
Den 11 sept. arrangerade TMFK Skånes DP~ i småklasserna' som vanligt
använde vi Revingefältet~ otur med vädret brukar vi inte ha men denna gång smz~regnade det. Att uppnå full tid va.r svårt men trots det
hittad vi fem Trelleborgs juniorer på dom fem första platserna i
klass A1. Friflyg Sbl i Revinge~ här deltog TP,4FK med sju man~bäst
bland juniorerna var Roger Lindsjö som hamnade på åttonde plats,
tätt följd av Håkan Trulsson.
Skånes DM i FA1 klasserna kunde avhållas söndagen den 30 okt, med
TMFK som arrangörs vädret var helt fantastiskt' nästan vindstilla
och solen sken hela dagen, nu var det seniorernas tur att visa vad
dom kunde. Resultat på 2:a plats Arne Fribsrg~ på5:e Lennart Friberg.
Året är nästan slut när du läser dettas men redan nu längtar jag
till sommaren igen och det tror jag du också gör. Tills dess Får vi
träffas och flyga inomhus i Köpingehallen söndagar kl, 14-1.~.
Arne.
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Introduktionspaket
på väg från SMFF!
SMFF:s introduktionspaket är tyvärr försenat.

Men på väg! Hären lägesrapport!
Det är dags att presentera innehållet i SMFF:s kommande
INTRODUKTIONSPAKET.
Utan alltför många detaljer. En
hel del återstår att göra, innan
det kan anses färdigt. Under
november/december tas de allra första "test"-paketen fram.
Målsättningen med det här - av
många -efterlängtade introduktionspaketet är, att SMFF
skall kunna lägga fram ett genomtänkt och användbart underlag för introduktion/utbildning av personer, som vill
känna på modellflyget.
Det finns skäl att betona, att det
avsiktligt kallas för introduktionspaket och inte utbildningspaket. Skillnaden må vara
hå n. Med paketet skall vi
locka folk att ta steget in på ett
intressant hobbyområde - modellflyget. Med paketet skall
man få den allra första inblicken iden intressanta hobbyn.. Så
snart detta skett och de "nya"
modellflygarna fastnat för
sporten, så skall respektive
gren ta över och där rekommendera vidareutbildning med
grenvalda nybörjar-modeller.
SMFF:s nya introduktionspa-

ket ska innehålla 4 modeller.
En liten, som byggs och flygs
första byggkvällen. Det anses
viktigt, att man så snabbt som
möjligt får något att flyga med!
Sedan kommer SMFF-Ettan
(=SMFF-Knotten) och SMFFTvåan, som är en flakvingad
stavmodell. Dessa blir i komplett byggsats i paketet.
Den tredje -SMFF-Trean kommer som ritning och materialsats. Här har vi ännu ej bestämt vilken typ av modell det
blir. Vi har flera bra alternativ
att välja mellan. En är en Calle
Sundstedt-kreation med tre
vingalterantiv: Hakvinge, Jedelsky-vinge eller "vanlig"
sprygelvinge.
Det här introduktionspaketet
skall förutom byggsatserna innehålla informationmaterial inte bara för själva byggandet,
utan också om "grunderna i
aerodynamik", om byggteknik
om "modellflyg i allmänhet",
om SMFF, klubbar och annat
smått och gott."
De första introduktionspaketen
skall kunna gå ut till distrikten
för vårterminen. Vi hoppas
kunna ge mer inlo i julnumret!

Samma krapp kan anvaneas lilt samtliga vingar!

"31:an"
med Ilak~vinge

"32:an"
med✓eeelskr~•inge

33:an"
mee sprygel~vings
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TMFK Månadsmöten 1989
På våra månatliga möten träffas vl ach snackar madellfryg, läser och
byter varandras habbytidningar, Elkar, och visar bilder på modeller sam
skall bil, är eller har varit. Ibland lyckas vi få tag på videofilm om stora
eller små flygande företag axå !
Plats: Högaiids föreningsgård, 200 m N. Söderslättshallen.
Ttd: Klackan 19.00, andra måndagen 1 varJe månad under "ierminernap.
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medlemsförteckning
AHLSTRöN STAFFAN
ANDERS50M CHRISTER
ANDERSSDN NATTIAS
ANDER550M OLA
ANDERS50N OLLE
ANDERS50N ULF
ARNDT JIMMY
ASK ARNE
BAUER NATTIAS
BRECHENSBAUER AXEL
BXCKSTRäN JOAKIM
DAMIELSSDN JIMMY
DENAR TOMAS
ELNHUISi MIKAEL
ELDDIN HANS
ELDDIN FATRIK
PORSLUND KENNETH
FRIBERG ARNE
FRIBERG LENNART
FRIMAN LEIF
6ULLBERG JONHY
NEINSåTER ANDERS
HEINENYR NIKLAS
HOLMGREN ARNE
HOLMGREN CHRISTER
HOL!~6REN MAGNUS
HOL!!EREN STEFAN
3EPPSSON NATTIAS
JGHAXOiESSOK JOHAN
JOHANSSON FOLKE
JOHANSSON HELENA
3GHAMSSON NATTIAS
JOHANSSON ROLF
JöNSSON MAGNUS
LEUAU CHRISTER
LINDBRO MATNIAS
LINDKVIS7 EGON
LINDSJö RD6ER
LINNI` ERLING
LITSBERGER LEIF
*cacorrt? RSLAN?'

COLLiNS Vå6 34
HOVSLA6AR6ATAN 8
FäR6ARE6ATAN 33
ANDVå6EN 10
VENDELSFRIDS6, 13B 4TR.
STAVSTENSVX6EN 116
LIN60NVä6EN 5
ö HOBY 4:13
ALNELUND U TORP
PL Zb
BdT6RäNDEN 6
SYLIVåGEN 45
HALLASVäN6EM 13A
ö5TER6ATAN 8
NöLLARE6ATAN 26~
NöLLARE6ATAN Zb
BYAVä6EN PL 186
ALGATAN 69
RdDNANS6ATAN bB
NDDESHö6SVä6EN 56B
BANUALLSVäGEN 47
DUVUä6EN 7
LäRAREGATAN lb
PENNINGSTRdKET 25
PENNINGSTRdKET 25
SJöSTENSVäGEN 2
PENMING5TRQKET 25
BDX 4119
SYLLVäGEN !0
ALBäCKAFRUNS Vä6 b
ALBÄCKAFRUNS Uåfi b
BLARE6N5VäGEN 9
ERIKSBDRG5VäGEN 7
FDRSYTHIAVä6EN 10
A5FEVäGEN 21
BANVALLSVäGEN lA
70MMARRSUäGEN !37 A
L:A ISIE PL 787
RIKSTOLVAM 7
V. ALSTAD 4
F. . :{iP!'~E.IA . i£n'!S.
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-_ `.5 V,rT'tESTA3
.,,,r:EV~iE'I .,
gL?':S':ELUåGEN ::
Y1'L>`P fiE!!GT
.,~`: 400Z
C!.., ,.,,~ .L4
_L_SOY ANDREAS
~STEKGATA'i 4
nt ccnN SRN
HXS?SKDUä6EN ib
PL !401
OLSSON ! AR5
ST.GERTRUDSUä6EN 26
PADLCEN JONAN
PEHRS50~d LARS-OLA
SYSTER HAKNAS VäG 13
PER"sSOM ED-"uöRAN
LILJEBDRGSGATAN 17
KVARN6ATAN 43
PERSSON 9LA
PETTERSSGN PER-OLOF BYVäGEN 4
DUVVäfiEM 2
RING5TP.eM JONAN
RIMTALA MIKAEL
UZSTERVåNGSUX6EN r"
SLUSSGATAN b
BOOS LARS
STRIDH KNUT
5TRANDNALLAVä6EN Z
TRULSSON HdKAN
ENGELBREKTS6ATAN 67
TRULSSDN RGLF
ENGELBREKTS6ATAk 67
YEY!lENLIND 70RSTEN STAVST'cNSVäGEN 2$2
ilE5TERBLAD KALLE
ALFREDBäLGTRAMPARES GR,!
VERDELSFRIDSGATAN i3C
BIBERG JAN
~4Rsso~ g~n~ Hör~~244. 3
~tegF~"y ~'.3S ._°FY

T36 00 HöLLVIKSNäS
131 33 TRELLEBOR6
131 33 TRELLEBOR6
130 2Z SNY6EHANN
Z17 64 NALNö
231 62 TRELLEBOR6
231 38 TRELLEBDR6
270 52 BORRBY
231 00 TRELLEBOR6
131 91 TRELLEBOR6
Z31 32 TRELLEBDR6
231 36 TRELLEHOR6
231 65 TRELLEBOR6
Z31 44 TRELLEBOR6
231 33 TRELLEBDR6
T31 33 TRELLEBOR6
230 12 TRELLEBOR6
Z31 4Z TRELLEBDR6
231 54 TRELLEBOR6
Z31 92 TRELLEBOR6
231 36 TRELLEBOR6
230 22 SNY6EHANN
231 61 TRELLEBOR6
231 56 TRELLEBOR6
231 56 TRELLEBOR6
T31 92 1RELLEBDR6
231 56 TRELLEBDR6
231 04 TRELLEBDR6
231 3b TRELLEBOR6
131 66 iRELLEBOR6
231 bb TRELLEBOR6
231 38 TRELLEBOR6
230 Z3 AMDERSLöV
Z31 36 TRELLEBDR6
230 10 SKAHöR
231 36 TRELLEBDR6
231 bb TRELLEBDRfi
230 10 KLA6Si0RP
272 00 SINRISHAMM
Z31 95 TRELLEHOR6

040!45 53 bb
0140!147 59

LEDAMOT

0410!293 44
040!96 48 11

491]
36009 RC

0410/117 14
15933
15933
0410/414 04

010/13Z 13
0410/124 85
0410/348 90
04101172 68
0410/196 51
04101403 63
0410/403 63

DRDFöR.
KASSöR
LEDANDT
5L'PPL.

0410!403 63
0410I179 59
0410116b 65
041011b6 b5
0401ZOZ 62

:~1 75 ..,

~ C7 ....

~3i3~ ~g

~~
~~

1633 FF
l634 FF
1638 RC
l641 RC
36Z32 FF
19113 RC
25881 RC
Z5880 CL
31598

Z8393
28394~
36235
SåK.ANS. T8484 RC

040/41 ZI !4

31964 RC

0414l210 69
040/48 54 7B

19112
36Z30
793
15254
30i5r
u;d0

. .. 9.%, L~'.S .+J'f,Aa.:ku:i.

rv. cc T1;L~~:.JUKs:
c'si 4; '4E~~EEu:,,
23. .. TI:'cLLES'LFS
~3i 3ä '.ic~LLEBuRu
.30 '; SkANäR
231 "v4 TRELLESDSG
231 44 TRELLEBJnu
235 "v0 VELLIKGE 2
c"31 00 TRELLEBDRG
23155 TRELLEBGRG
231 34 TRELLEBDRG
Z31 52 TRELLEBOR6
231 66 TRELLEBDR6
24D 17 S SANDBY
230 2T SM1'GEHUK
Z31 66 TRELLEBOR6
T31 62 TRELLEBOR6
231 9Z TRELLEBDR6
231 34 TRELLEBORfi
231 34 TRELLEBGR6
23i bT TRELLEBDR6
230 !0 SKANöR
Z17 64 NALNö

21522 RC
4516 RC

04"vltiö 545 75
i,~+iur43ti 7v
C4iul3i3 i7
04i01i96 3T
0'ICi47ii 7D

KEViJ,i&

0410/409 85
04101102 83
0410/343 Ob
0410//74 25
0410/174 25
0410/181 47
040l47 TO TO
040/92 39 38

3i965 RC
ibbc"B RC
"t4192 RC
33656 RC
28391 RC
10083 RC
34450

040/44 33 93
0410/349 64
0410/11545
09i01435 51
0470/194 19
046/6Z5 82

FF
CL
RC
RC

SUFFLE.

SEKRET.
REVISOR

19709
36T33
26810
1637
5T18
33651

FF
FF
RC
CL
RC
FF
FF

34779
32415 RC
1115
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