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Varje söndag i köpingehallen en timme mellan rl l~oo till l~oo,
passa oå och trimma dina mo,~eller,
N,~a modeller
Nw 'par det kommit hem n,Ta modeller aom d~ Isan köpa Di Icl~bben
till

exempel lMl ~ab,Tre ~ronor,00h i~nott. SMF''-T~$an oeh 33;an

finna även på lager,
TäTlin~
hinder ~comrner i sägen kommer ♦i att arrangera en tävling

Om inget

den ~~ mara och di bj■der ♦i in Lim'.~amns MFK att daltags,
Lj ~rngb,yhedslä~;ret
Ä~en i

år tänker Skånea IvTodellfl.Tgförb~rnd ordna en lä,~er~e~~ca

någon ~ång ♦id aemeatertid,närmare beaked längre fram.
~IerrtTg
Na kan •i

glädja

er med att

Ti inköpt nTa ♦erizt.rg att an~ändaa

dina modeller på hcltbblokalen.

när d~ bTgger
Utomhxa modeller

Då. Set för näroarande är a~årt att
(till~ericningen

ligger

nere

köpa n,Ta ll

oeh 1~' modeller

kan ♦i rekomendera att ni satsar

bTggaa~~t~~ .,,~tan
a,,,,.
modellen ef ter ritningar som man`rköpa

på att bJgga Oldtimer modellQr~dom finna inte i
d• får själ♦

tillverka

för ett humant pris.
Yl~bblokalen
lnialet

bf;,~plataer

rsom är lediga

kan ~i rekomendera måndagar

5et,ti~dagar 6at~,onsdagar 4at, hör a~ er till orne Friberg.
Nia medlemmar
Som da ♦et är nJa medlemmar alltid ~älicomna,prata gärna med
dina kompisar fråga om dom gill bli mode11f1Jgara, lå.t dom
följa mod till Itl~~~lotialen, eller till Köpingshallen när ~i
f l,~gsr inomhRs . /i~RN,E- fir/
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T FK-nytt 1
Redaktionen slår till igen!
(eller: "Visdomsord i början på decenniet"!)
TMFK-nytt och Trelleborgs MFK tar steget ini 90-tafet,vad nu detta kan
innebära ?För TMFK-nytt innebär det att vi härmed påbörjar 7:e ångängen!
Visserligen har det kommit två nummer vissa år och ett år fick Redax nägon
sorts kortslutning, så då kom det fem nummer, men ändå!
För TMFK betyder det att 50-årsjubileet närmar sig, fast det inträffar ju inte
förrän nästa år förståss, föreningen bildades den 9 april 1941, nämligen! Det
bör naturligtvis firas på nå't sätt, vi kan ju hjälpas åt att fundera ut något
lämpligt tills dess. Tiden går fort, och snart är vi där. TMFK-nytt kommer att
bidraga med historik och tillbakablickar pä svunna tider,sån't är ju populärt.
Vi på red., och säkert ni andra också, tycker nog att det är viktigt och
intressant att dokumentera klubbens historia. Så ni som läser detta, kontakta
red. om ni har något kul minne att berätta, eller något annat frän gångna
tider. Vi får väl börja med att "pumpa" Arne och Lennart!
Detta nummer av tidningen kan verka en smula tunt, och beror dels på att
materialflödet har varit dåligt, det har ju inte gått så läng tid sedan förra
numret kom ut, och dels på att red. utlovat Nr1,90 nu "i början av februari"!
Kolla omslaget! Ser ju ut som en katalog i brevlådan. Men icke, det var bara
Staffan som löpt amok med handscannern och sä gick det som det gick!
Vi kom just på ett jättefestligt sätt att börja det nya decenniet pä; betala
medlemsavgiften igod tid! Dvs. NU! Du som inte fått ett kryss vid namn på
medlemslistan bör alltså gå till posten eller cykelhandlarn omedelbart! Gör
det nu och strula inte till det för I<assör'n ! De som betalat får sitt
medlemskort i denna tidning, inklusive fräsigt gratis plastfodral! Vicken
sörviss!
Red. har inte så mycket nytt att komma med så här års, men Kul-i-Fem och
inomhusflyget är på gång. I övrigt fän man förmoda att det byggs flitigt i
hobbyrummen!
Forts....> > >
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ARSMt~TET

En nyhet: Vär traditionella stuns-F2B-tävling
Windmilt Cup ingår numera som deltävling i
"GALAX-TROFEN", en vandringspristävling instiftad
av MFK Galax i Stockholm. Trofen kommer att
vandra i fem år. Detta betyder förhoppningsvis ökat
deltagande och höjt intresse för vår tävling och
stuntflyg i allmänhet. Du kommer att kunna läsa mer
om detta i Modellflygnytt och TMFK-nytt
naturligtvis. Tre domare behövs helst till nästa
Windmill Cup för att det ska bli litet seriöst sådär.
Frivilliga ett steg framåt! Domarekursen startar på
Slussgatan 6 i april!
Arne Friberg meddelade nyligen att lotteriet TMFK är
igång pä EXTRA Stormarknad igen, så åk dit och
satsa ett par spänn! Material till TMFK-nytt #2
önskas! Vi hoppas få ut det numret till påsk eller ngt
senare eller..
OKAY! öppna en fruktsoda,lean back &enjoy
TMFK-nytt #1-90 !
/Your very nice Editors/

Medlemsavgifter 1990:
Tom 20:e året
21: a tom 25: e
From 26:e året

55: 125: 210:-

Familjemedlemsavgift 210:- +klubbavgift för de
medlemmar av hushållet som är under 26 år och vill
vara med i TMFK. Detta innebär alltså SMFF-avgift
för endast ~n vuxen och leverans av ~n
Modellflygnytt. aKi .ib4~v~ift får alla betala.
Passande avgift sättes in på TMFK:s postgirokonto:

44 14 09 -o.
Skriv på inbetalningskortet vad betalningen gäller,
antal medlemmar osv.

Den 9/12 avlöpte årsmötet i traditionell stil med
förhandlingar och därefter "Julfest" eller vad man
ska kalla det.
Tyvärr var deltagarantalet lågt,c:a 20 pers, de sk.
närmast sörjande hade infunnit sig. Man kan undra
var de övriga 54 höll hus? Var tidpunkten illa vald,
programmet för dåligt eller kan det vara så illa att
medlemmarna inte sett kallelsen iTMFK-nytt?! Vi
vill gärna ha synpunkter på detta, så att vi kan ändra
till det bättre till nästa gång i så fall. årsmötet är ju
allas angelägenhet!
Vi som var där hade i alla fall trevligt.
Förhandlingarna avlöpte smidigt under Arnes
ledning, och styrelsen kom att se ut som förra året,
med undantag för Arne Holmgren, som invaldes
som vice ordförande, efter förslag av Arne Friberg.
(Kopia av verksamhets- och revisionsberättelserna
kan du få om du kontaktar sekreteraren.)
Vid "ordet fritt" uppmanade Staffan Ahlström alla att
bidra med material till klubbtidningen.
Arne Holmgren föreslog att TMFK-nytt borde gå ut
hela året tillsammans med inbetalningskort till dem
som inte betalat under årets början, för att om
möjligt få dessa tillbaka till klubben. Det beslutades
att så skall ske.
Arne Friberg meddelade att han tänkte donera tre
linkärror (byggsatser) som pris vid kommande
lintävlingar för nybörjare, för att få fart pä den
verksamheten.
Därmed var förhandlingarna slut och nöjena vidtog!
Niklas Heinemyr höll ett mycket trevligt och
genomtänkt föredrag om hur man bär sig åt att ta
körkort för flygplan, komplett med overheadbilder
och videofilm! Förutom rena fakta kunde Niklas
också berätta en och annan rolig ståry från
utbildningen. Det behöver väl inte tilläggas att det
förekom braskande reklam för flygklubben
Malmö-Sturup, väl ?
TMFK-nytt ger 5**~`** för det inslaget.
Knut Stridh visade video från sin modellflygsemester
i Alperna i somras. Vilka hang!
Festligheterna avslutades med det traditionella
lotteriet, och här höll Arne Friberg i trådarna.Vinster
hade skänkts av Knut Stridh samt Fribergs Motor
och TMFK.
Så önskade vi varandra God Jul och Gatt Nytt År
och gick hem. "Special thanks to Jonny &
Stefan",som tog hand om disken!

HP~1EAO ISY Dp►Y!

TMFK-nytt

Ola Andersson, Smyge, välkänd för de flesta i
klubben, har varit med i det här gamet länge. Han var
med i TMFK:s "Smygefilial" under början och mitten
av 70-talet, försvann sedan några år (vette tusan vad

han hade för sig...) men dök plötsligt upp en dag
under sommaren -78 eller -79 med en Kamco Kadett
med OS radio och OS20 motor under armen och
tyckte han skulle flyga R/C.(Excellent val av
utrustning f.ö.) Det gick bra, han lärde sig i stort sett
på egen hand att bemästra Kadetten. Därefter
passade han på under Fregus Hobbys storhetstid
skaffa sig en SIG "Kavaller" för att prova på
skevroderflyg. Tyvärr kvaddades kärran illa ett par
gånger i början av dess karriär, (jungfruturen bl.a.!)
pga orsaker som låg utanför ägarens kontroll (Red.
höll i sändaren!}, men Ola är en envis typ som
reparerar och fortsätter flyga. På den tiden kunde
man köpa reservdelar till SIG-byggsatserna från
Fregus Hobby.

Tur alltså! Se'n har det blivit hus och fru och två
ungar osv. men inte ens det har lyckats bota
modellflygarsjukan; ett par kärror till har sett dagens
ljus under senare år., En Acro Hunter 40, svart och
röd, mycket snygg, och
nu senast en egen
design med OS 20 motor
och hemmaknackad
motorkåpa av aluminium,
samt hemmagjord
ljuddämpare som passar
inuti. Det är en händig
en, den där. Mycket
tjusig kärra i gult och
svart, utseendet
påminner om något
sportigt från 30-talet, dvs
"the Golden Age of
Aviation". Vinge och
momentarmar är
förresten lånade från
Acro Hunter 40
(undervingen).

Vi väntar med spänning på vårens nybygge!

Efter Kavaljeren räkade Ola hitta en gammal ritning i
klubblokalen: Det blev "scratchbygge" av Bucker
Jungmeister, ett ganska ambitiöst projekt, minsann. I
nosen hamnade en gammal ST 60:a som han hittat i
Arne Fribergs skyltfönster för 150 spänn..

TMFK-nytt

Hej Sk:' ~ of
eller —vad sen,. hände mellan
S~a.ni~ ach L~~.ham~ f 95~
Kompisen Staffan, vars hus jag lyckades kleta ner med lite färg i somras
(västra gaveln där det ser som värst ut
om ni vill kalla}, sa vid något tillfälle att
om jag skrev lite för TMFK-nytt, så
skulle han kanske sätta in en r~tn~ngsannons. Fä se vad han gör.
Varje gång jag är i Skåne så klappar
hjärtat lite fortare. Missförstå mig nu
inte _tyvärr tror ja knappast att jag
kommer att fi a trl{baka till det landskap som säg de första crop arna
Casco hobbylim klämmas ut ur ptuben
mellan mina+ ivriga fingrar. Jag har nu
vid livets middagshöjd hela min tillvaro
fast förankrad i Stockholmsområdet
med vänner. arbete och hobby. Men
det kan inte hjälpas att jag funderar och
minns...

ser friflygn~odelier ach en
Frog-diesels bulliga tapp,
men ja har- faktiskt inte
glömt allt elände som man
hade på den tiden.
Frif{yget var det allena saligggörande i Limhamns Modellflygklubb på den tiden ach
fastän jag känner djup respekt för alla de ledare som
jobbade med oss ungdomar,
så var det något annat jag
ville.
Friflyget medförde bastflygningar, ändlösa reparationer, trädklättring, reparationer igen ach ett otroligt tå{amod för väldigt lite framgång-

ar. C~ch framför allt skulle
man tävla.

Nu tycker jag egentligen tävlingar på enkel nivå är rätt
kul. Jag har eiflyygtävlat och
klubbtävlat med RC-plan och
det kan vara väldigt stimuleNi , som nu utövar er hobby och är i 15- rande. Men friflygets hela
3n årsåldern, har förutsättningar att ha må! var tävling, tävling, tävroligt på ett sätt som jag aldag hade i ling och det passade lag inte
den åldern. Jag tillhör det fåtal modell- för.
flygare irrin åldersklass som inte alls
tycker att det var bättre förr. Visst kan En gång hade jag tagit min
jag känna lite nostalgiskt darr när jag Nugin
gummimotormodell
med mig fil! sandängarna
söder om Limhamn strax
utanför och läder om Klags~G~~~ e~l ~
hamn.
(Här börjar det närma
ST~RTAT!
sig
Skanör
och TMFK}.
Ri'it~in~ar till Ba~s e t~~data~s vålkäntl~
RC-kon~6rtic6antx k~ ~u I~ enan ~

f~~~~a~~~ a~~R ~ t~e R~~~

4~29fö-~ a~ l~ si~i~ ~nin~~s rraein ~

talan~an.

I~t~M Pi ~ nr~biirj ~ ~ ~{ar ~ ~ kanal
F~:~1~7~ klaa~i~k n~b~arm od~l.
~~=
R LI.~M ~ fl ~tk ~rar F~år ~ t`~ ~
~5:ELE~TRI~ l~ Y~Is a~lara
~~:LI~A ~t ~t t artnik~ a~lar~, "~~:a°'
1~~~
,tt'~H~1N~ wäll~än d d ~irrr er, ~ ~i1 ~m 1~~ =
IILi-J~H,~N~ ~harmi~ d~~ar
~5:A~ d dtam ~ dall av bala~flak
~~:~~._
~t?l~lB~T LI FT RC-~ ambat
~1ET FI~HTER j ~ ~t~l~a .4~ m~t ~r
~~:J~ åE FI N T ~'-d u bb+~ d~ickaren
~T~R F L~ ER fl~r~nd Q vin~ ~
~~~ll~Tflw+l 8~ ncetal~i~ n~bi~~~m~ L~d
~~;~p._
L~ EAN la' bana rryrb dnarm a dl( ~H}
~AS ~RI P~N bedaaflal€am ~d~I ~~
~~:(it~ltluaiaa ~~AS~~ dGkal fär far~ana
10~:-

~wen ~p~~atl~ brsk ~tf

Be Gir~d~ad ~?li~-å~~~
I~hrr~r~ ~6
1~; ~2 1~alltntma

Det var en av dessa otroligt
få dagar i Skåne när det var
klart väder, vindstilla och
varmt. Hur jag hade kommit
så långt söderut med Nugin
på pakethållaren till min
Monark vet jag inte. Kanske
var det fidets vägar.
Jag vevade upp motorn som
tack och lav inte sprängdes
ach slö pte modelien. Under
över alla under. I en svag
vänstersväng började den
cirkla runt mcg på kanske 5Q
meters höjd. Den lutade fint
invåt i svängen och den vek
inte en meter från sin bana.
Efter hand som motorn mattades blev cirkeln stä~re,
men modellen stannade i

cirkeln. Eftera hand sänkte den
sig och landade till slut helt otroligt
nog 5~ meter från mig. Hel. inte i
ett träd. {ngen tidtagare skakade
på huvudet och skrev in "bara 124
sekunder" pä startkortet.
,lag kan ännu höra propellerns
fiappande Ljud, lagringens. knarr
och modeilens vingsus från den
flygningen. jag minns också vipornas skriande och måsarnas
f{ykt. Havet brusade långt borta
ach dag tror nog att det var någon
båt i Sundet som lade ut kolrök
längs horisonten.
Det där var min första radiostyrda

flygning. Det var en förklarad dag
i mitt unga liv.
'~

Låter inte klokt va? Jag visste
knappt ens att det fanns radiostyrningar på den tiden. Men det var
min första upplevelse av Konirai-~
terad flygning. Jag hade en
önskan att planet skulle flyga på
ett visst sätt och planet gjorde
som ~ag sa åt det. Eller hur man nu
ska unna uttrycka det.
Jag minns att jag försökte göra
om tiygningen igen nästa helg på
strandängarna läder om Stora
Sumpahamnen i Limhamn. Men
den minsta blåst förstörde ju effektivt alla fbrsäk att få planet att
lyda mig.
Jag övergick till linflyg efter det. . .
det var det närmaste en fattig
grabb från Limhamn kunde komma kontrollerad flygning .Men det
var inte riktigt det jag ville för det
var så att säga flygning i mono när
jag ville flyga i stereo.
~.,%
Något år senare lämnade jag
hobbyn, ganska besviken på ett
sätt, men tusen minnen rikare på
anå-a sätt. Vid 30 års ålder tog jag
upp hobbyn igen och då fanbns
radiastyrnin~en där. Nu flyger jag
laven precrs dit dag vill, jag tävlar
te på skoj och dag gör lite halvprofessionella saker med planen
då och åå. Det är mycket, mycket
kul. Inte minst när jag är i Skåne
och får låna plan av kompisar.
Tack för några trevliga flygturer,

P

Staffan ach Kallel
Bossy G~'ds~d
1

Ö1 "TUMMELISA"

V~ ~-

Epok: 1919-1935 (1951 och 1962)
Konstruktör: Gösta von Porat och Henry Kjellson
Fälttelegrafkårens flygkompani på Malmen med Gösta
von Porat som chef hade huvudsakligen SK1 , skolflygplanet Albatros, till förfogande för utbildning av
flygförare.

Med
CYM
von
des
var

FLY4 VAPE~ I~t>SEvNt S ~C~4T~ t..obj ;
hjälp av den verkstadskapacitet som fanns vid
kunde snart den första Tummelisan rullas ut. Gösta
Porat provflög den själv och Henry Kjellson hyllaför ett skickligt arbete, då antalet anmärkningar
ytterst få.

"Lisan" krävde mycket av förarna, roderbehandlingen i
detta plan var betydelsefull och rätt hanterat gav
Porat hade 1919 som elev deltagit 1 en högre utbild- planet rikt utbyte i förstärkt flygkänsla. Gyroverkan
ning i Frankrike. bl a hade han som "stort arbete" på från den roterande motorn gav till att börja med
kursen ritat och räknat på ett ensitsigt biplan för
eleven många nya erfarenheter. Egenheterna lärdes in,
80 hk motor.
behärskades och gav sedan föraren stor "flygarglädje".
Både lärare och elever ansåg att Albatrossen var
gammal och föga lämplig för mera krävande övningar.
Porat lät ingenjören Henry Kjellson ta hand om de
ritningar och beräkningar, som fanns kvar och ett
antal Le Rhone-Thulin -motorer som hade stått i förråd
sedan Thulin-kraschen 1919.

ö1:an blev ett utmärkt övergångsplan för de förare som
skulle utbildas till jaktflygare. Från 1921 ingick
"Lisan" som Typ II vid flygskolan i mer än 10 år.
Det bevarade exemplaret flögs 1951 och även 1962. då
militärflyget firade sitt 50-årsjubileum på Malmen.
Motor: Thulin A
9 i stjärna
Cyl:
Effekt: 90 hk
Spännvidd: 7,8 m
5,5 m
Längd:
28
Antal:
Max fart: 145 km/tim
Max höjd: 5 km
Beväpna
-
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Runt stad och .~.ygd

lZodellf lygklubben tävlar igen
h Trelleborgs
Modellflygi}klubb har hållit sitt 33:e års-

Malfritidsgården
i
möte
örten. .Klubben har nu ett

medlemsantal på 88.
Styrelsen fick följande

seende: Arne Friberg ordförande, Lars l~.dos sekreterare och Leif Friman kassör.
Styrelsemedlemmarna är de
samma som förra året men .~'
sekreteraren och ordföranden
y?y
bytte plats.

ut-

~

;G:

,>

n ®änster Bians Anderrsson,
Samlade runt halvfärdiga modeller i klubblokalen p~ Algatan.
H jett l?'riberg, Conny l?'riberg, Jonny Gullberg, Torsten Gunnarsson och Arne Irriberg, klubbens
ordförande.

Vid årsmötet beslöts blanai,. ~ M
3.:
annat att man skall intensi-~,:fiera
tävlingsverksamheten;
och man kommer att börja;
tävla
om
vandringspriser;,~~,
som trots att de har legatF'=
länge inte blivit fullteckna
de.
t
På måndagen var arbetet
med att bygga modelle
full gång. Det gäller att
"kärrorna" färdiga tills våren och sommaren komme
på allvar. Visserligen håller
man på att flyga hela året
men det är utan tvekan bäa}
på sommaren.
Man håller på med friflykt,
linkontroll
och
radiostyr•
ning. be platser man har
sina flygningar på är Maglarp, Revinge och Skanörs
1 jung.
Linkontrollmodeller '
flyger man också i östervångsparken.

;1-t ta, mE~:' ~~Pt h~=~.r ~;a.m~?_a tidnin~;ss~z. förekommer det
urk1_ippet från nån ~~n~; p~ v°.rvintern 1 974 ! ;om ni
p°~ :~enrla ~kil:l en del små gossar. som plannit bli stora ~~;rabbar vid det
Vi k~and~ bara. inte motst~ -{'r~stPl.s~n

och fi_la.r p.~ I`~lid~~lesticken 1_~ngst till
ric~ger var jla stor_ reaan d~ för. st ~.s. Undrar va~_~ cxet blev av Tji-sticken`
I dosen satt i var. j e fall en N~erco 61 med dubbla stift !
I mitten karg man beskåda J . Gullberg red splitterny "Va.gabond" som

hyr laget ! Iian som sitter

p~ c_~en tiden r2.knades som en bra nybörj ark: r_ ra. J onny
ra.tte en 0~> l~i~~1~ ►~-30 i nosen, popul~~r-t var också att sitta 40 -motor
i k^r.ra.n men då blev den sv~årflugen, iden var ju egentligen konstni--

f. ortfarande

erad för 2_ , 5 cå motor och enkana.lsradio f:r ~.n början. iws i stort sett
en f ri_f1_ygande k~ rra som man kunde utöva en viss kontroll över, ~tminstone om man j~.mför mec~ dagens grejor. .Uå, i slutet

a.v 50-talet s~.dör

var det ganska a.vancer. at . Isilden ~'r k1_ippt ur Tr_ gilleborgs Allerianda..
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Ny JR 4-kanalsradio
~n del tillbehör
Kontakta F;enast;
Arne F. 1322..3.

Kontakta Arne Friberg, 13223!
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/finvänd effektiv ljuddämpare!

Flyg med hänsynl
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ri'r ~n Ftiilly .rjlom, 14:fk L~ed ~~aron,
ti,~ ti'

V1 %~Cl~kaff~t

e~'l rla~ Zf'

]~1e~;~.

f~~1 ~anc~e latse~n~Je;
.L~~'omma?a~~•en `'q
Linko~trol~ -~..~I4~ 8q
Li~zdansen " -"q
Jjl~. ~~a.11Pn 8q
l~~!o~_Jel lmotortr~ f_F' g0
1.' i~I ~'~Z.~'.,T1~ ; .;J

1~'.hi~K~~:~Tt-~u iJ I i~1G ~r F~~II~'LYU :
~~~~ons: ~et~r ;~~:il_::son, t~r~ ,~ers

+:~_ _1 7 ~~~k~j , v==~~ta"~t' r~~ t~'v'rr' ~Lk 1

~a~~°l.scon
'~:ilv P r' .. 1r= ~, +~ ;-,.r ,~~Ii7,~ ,-.r o n
`.~uZd: tlolf Taal ston,

d~ , nu oc~~~ a11._t~.d ! _,~~~nF~ ~~~.
tz_11_~ika" or~~fc'~r~an zP r ~~ rz ° r~~~ta.l

Johan

>~öpiY~. ;~=h~~llen. t~~. ~^ran ~~r ~=~n r-1 5
1
~~;r", ta"1r17_ ~~en.
~-l~ ~,~:? m~ _? '.~la~.11.~a.c'~

r~ir~~;~tr~cm.
C.~vanst~enc~e pipel ~~rh~llez~' h~Y'm~ä rF,~~;; t i 1_lct j>~d a,tt vara.
malli.~a!

~,~~~"kt n~~ s ~a~k~n
odellflygplanet störtade och totalhavererade. Kjell ville ha ersättning med 6 138 kronor genom sin allriskförsäkring, men det gick inte försäkringsbolaget med på.
Enligt försäkringsvillkoren betalas
ersättning ut om »skadan uppkommit
genom plötslig eller oförutsedd händelse». Och det var det inte fråga om
här, anser bolaget. Man får så att säga
räkna med störtning.
Det tycker emellertid inte Allmänna
reklamationsnämnden, som rekommenderar försäkringsbolaget att betala
ut ersättning till Kjell.
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Var ska det sluta`%?
Leif .l~'. fotar Lars R, s "l~'2B-i^s4"
linkärra.

v~_d 'rv indmi_11 sup ~5 !
Rolf Johansson, cert , och s~ kerhPt(v), samt Lennart Friberg,
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F4B

`finflygets
skala-klass!

F4B-klassen domineras av modellflygare från öststaterna och
I3SA. Märkligt nog har denna
klass funnit få svenska intressenter! Men F4B är en tjusig
variant av modellflyg, som borde passa många.
Beskrivningen av F4C, som
står att läsa här till höger gäller
i hög grad även F4B, som alltså
är linflygets skala-gren.
F4B-tävlingen är uppdelad
= på exakt samma sätt som F4C
— i en statisk bedömning och ett
flygmoment.
Vid den statiska bedömningen jämförs modellen med
förebilden med hjälp av en 3planskiss, fotografier och färgprover. Man kontrollerar —och
poängsätter —modellens skalariktighet, färger, märkningar,
ytstruktur, detaljer och byggarens "hantverksskicklighet".
Den tävlande skall i sin "dokumentationsmapp" ha listat de
detaljer, som han inte tillverkat
själv. Den statiska bedömningen resulterar i en "statisk"
poäng, som läggs ihop med
"flyg-poängen" från den bästa
flygningen av de tre, som varje
tävlande äger rätt att genomföra.
I F4B används linor med valfri längd mellan 12-21,5 meter.
Varje flygning —inklusive start

MER

F4C

K~vcKT

~

~~

M o~~t_L FLY~r -

N

Radioflygets
skala-klass

~A

j skall genomföras under högst
7 minuter —för fl ermotoriga
modeller tillkommer 1 minut
fair ~~arje tillkumnrrnde motor.
Starten skall —enligt regelboken genomföras "så att rullningen pågår under minst ett
halvt varv. Därefter skall lättning ske mjukt och övergå i
stigning till normal flyghöjd".
Skala-hastighet —jämfört med
originalets —nittet att flyga bedöms av domarna liksom de
obligatorisk~r och valfria manövrerna. Start, landning och
laxning är obligatoriska. Bland
de valfria kan nämnas in/utfällning av landsfäll eller landningsklaffar, bomb- eller tankfällning, looping, wingover,
touch & go etc.
De olika manövrerna bedöms på samma sätt som vid
t ex konståkning. Domarpoäng
multipliceras med svårighetsfaktorer och på detta sätt fastställs slutpoängen för varje
fl ygning. Och poängen för den
bästa flygningen av de tre läggs
ihop med de poäng som uppnåtts vid den statiska bedömningen och man har fått fram
slutresultatet för varje tävlande. Den som har högsta poängsumman är vinnaren. Som det
så ofta brukar vara i tävlingar
av olika slag.

Före Paris-VM 1984 fanns två
klasser för radioflygande skalaflygare. F4C kallades "museiklassen" och omfattade superdetaljerade modeller. De var
dock ofta tunga och många flög
med stora problem. Vid sidan
om F4C fanns "standoff"klassen, där kraven på detaljrikedom inte var lika höga.
Flygmomentet var här desto
viktigare. I "standoff" var
svenskar framgångsrika. KjellÅke Elofsson, Lars Helmbro
och Mikael Carlsson införde en
helt ny stil i flygmomentet. Man
flög "skärpt", lågt och skalariktigt. Deras sätt att flyga innebar
något nytt vid skala-VM i Canada 1980, och kan ha medverkat
till att de båda klasserna slogs
ihop till VM 84 i Paris. Den
"nya" F4C-klassen krävde inte
bara välbyggda/väldetaljerade
modeller. De skulle också kunna flyga bra och skalariktigt.
En F4C-tävling omfattar två
moment: den statiska bedömningen och flygmomentet. Vid
den statiska bedömningen jämförs modellen med den skaladokumentation, som den tävlande måste uppvisa för domarna: 3-planskiss, fotografier,
färgprover m m —allt från ett
specifikt exemplar av den flygplantyp den tävlande valt att
bygga.

Domarna betraktar modellen på 3 meters avst~ind och
"hct~~gsättcr" hur modellen
liknar sin stora fiirehild. På 1
meters häll bedöms sedan ytbeh~indlingcn, alla de små, men
viktiga detaljerna samt "hantverksskickligheten". Allt noter~rs och bidrar till poängsumman för den statiska bedömningen.
Flygmomentet är uppdelat i
tre fl ygningar om vardera max
12 minuter. Varje flygning består av s k obligatoriska manövrcrsåsom laxning, start, flygning i rakbana, en s k "procedursviing" (en 90° sväng + en
direkt påföljande 270° sväng)
och liggande åtta. "Landningsvarvet" och själva landningen
är också obligatoriska moment.
Förutom dessa äger den tävlande rätt att vilja ~ valfria
mancivrer — hl a roll, looping,
spinn, vingglidning m fl — förutsatt att modellens förebild
kunde genomföra dessa. Även
ut/infällning av landningsställ
eller flaps, bombfällning kan
ingå som po~inggivande "fri"manövrer.
De tre flygningarna poängsåtts var och en för sig. Den
slutliga poängen utgörs av den
statiska
poängsumman
+
poängen för den bästa av de tre
flygningarna.
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