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Ordförande: 

Arne Friberg 
0410-132 23 

Vie ordförande: 

Arne Holmgren 
~ 0410-403 63 

S~kr~tter~r~. 

Lars Roos 
~ 0410-102 83 

Kassör: 

Leif Friman 
~ 0410-348 90 

Ledamöter: 

Staffan Ahlström 
~ 040-45 53 66 

Jonny Gullberg 
~ 0410-172 68 

Suppleanter: 
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Revisorssuppleant: 

Rolf Johansson 
~ 0410-202 62 

RC-certifikatskontrollanter:
Rolf Johansson 
~ 0410-202 62 

Arne Holmgren 
~ 0410-403 63 

Säkerhetsansvarig:

Rolf Johansson 

TMFK-nytt 2 - 90 
Nya medlemmar! 

Först i detta nummer, INNAN vi önskar alla glad sommar, Happy Flights osv., 
vill vi hälsa NYA MEDLEMMAR välkomna! Alltså, välkomna i Trelleborgs 
Modellflygklubb Andre Friman, Ove Borg, Mattias Hallongren, Henrik 
Lindfors, Erik och Kalle Sahlin, Freddie övergard, Mattias Nilsson, Tim 
Hansen, Fredrik och Kristian Dahl, Christer Levau, Christian Ring, Christian 
Dahlberg, Niklas Carlsson, Mikael Larsson, Christian Zetterdahl och kanske 
någon till som vi inte hinner få med iTMFK-nytt denna gång! Vi hoppas att 
ni alla kommer att tycka att modellflyg är mycket roligt i många år framåt och 
vi hoppas ni kommer att trivas ivår/er klubb. 

WINDMILL CUP går av stapeln (Va? Ere en båt alltså?) Lördagen den 9:e 
juni. WMC är en linflygtävling som numera har fått ökad prestige och status! 
Den ingår i en svit tävlingar som kan ge totalvinnaren "the GALAXY 
TROPHY". Det ni ± -Som vanligt är Söndagen reservdag, men vi satsar pä 
kalasväder (=sol, vinden svag och stadig} som vanligt! Alla välkomna 
förståss, och vi ska återigen visa att TMFK är Skånes (Sveriges?) mest 
gästfria och trevliga klubb igen förståss. 

Annars, ha` de` i sommar! 

Redax. 

NOBLER 

S 24.95 

TF-CN-001 
Spen: 50' Eng: .19 to .40 

TMFK-Nyttas redaktion: 

Lars Roos, 
Staffan Ahlström, 

Kalle Westerblad 
~ 040-47 37 87 

NP-KT-600 

STRfl FLYER - 99c 

Delar av 
TMFK-nytt är 
upplagda med: 
Dator• 

ATARI520ST+ 
2.5 Meg RAM 

Program: 

Timeworks DTP 
Skrivare: 
HP Deskjet+ 
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Det finns ju planler)! 
Planer finns ju alltid. För bygglokalen nere pä Fribergs 
gärd finns det planer. En del av dessa klarade vi av 
tidigt under byggsäsongen men sedan blev det stopp. 

Vad klarade vi då av? 

* Jo, att fä viss ordning i källaren. Där finns numera 
uppsatt hyllor på konsoller där de modeller förvaras, 
vars ägare/byggare inte visar sig så ofta! 

* Att börja få viss mindre ordning även i bygglokalen 
genom att anpassa byggbrädornas storlek till den 
storlek modellen har. Alla behöver inte en byggbräda 
1200 mm lång. 

* Vi skaffade en del nya verktyg då en del av de vi 
hade var i uselt skick. En god hantverkare kan 
möjligen klara sig ned dåliga verktyg men inte den 
ovane. Ska11 vi nå bra byggresultat, och därmed bra 
flygresultat, måsfe vi förse vära byggare med hyfsade 
förutsättningar. 

Vad klarade vi inte av? 

* Att göra nya bord. Materiel finns. 

* Att göra ny verktygstavla. Materiel finns. 

Varför då? Det har helt enkelt inte funnits möjlighet att 
ta bort så många byggplatser tillfälligt. Inte ens under 
en ombyggnad. Före årsskiftet samt veckorna före Kuf 
i fem fanns det utrymme för detta. Då räknades till 4-6 
byggare pä en byggkväll. Det var då vi fixade källaren. 
Efter Kul i fem har vi inte kunnat göra några planerade 
ändringar. Vi är numera ungefär 10-16 ungdomar + 
byggledare en vanlig torsdagkväll. Detta är ju inte 
klokt. `Dö kul,' men trångt! Man inte kan ju inte vända 
sig. 

Vad hånder då nu? 

Nu händer det att alla gamla modeller skall bort! 

Du som har modeller, som du inte byggt pä under 
våren, skall komma och hämta dem FöRE 1 JUL) ! 

Efter denna datum kommer vi att KASTA de modeller 
som inte är hämtade el{er där äGAREN INTE hört av 
sig! 

Det är en nödvändighet att göra så därför att alla 

förvaringsutrymmen är fulla av halvbyggda modeller. 
Det finns inte plats att förvara de modeller som nu 
byggs. 

Vi hoppas att omedelbart i början av höstterminen 
kunna göra dessa förändringar i lokalen. 

/ Arne Holmgren 

Du som har modeller 'I

bygglokalen, och som inte 

byggt på dem under våren, 
skall 

komma och hemta dem 

före den 1 juli 

Linflyg inomhus med EL. 
Under vintern har vi flugit linkontroll inomhus i 
Köpingeskolans gymnastiksal. Tifl att börja med gick 
det inget vidare. Planen var det väl inte något större fel 
pä men Ifn-anslutning och strömförsörjning gav då 
mycket övrigt att önska. 

Den första ELLIN vi försökte flyga med var den 
Lars-Göran Månsson byggt. Vi lärde oss där att 
mekanismen inte skulle sitta fast i vingen utan i 
kroppen. EL-anslutningen skedde genom att linorna 
(el-ledningarna) anslöts med gem titt planets 
manöverstänger. 
Motorn anslöts sedan 
till manöverstängerna 
vid oket inne vid 
kroppen. Detta var 
ingen bra lösning då 
det elektriska 
motståndet i denna 
klena pianotråd var för 
stort samtidigt som det 
där med gem gav 
kontaktfel och mycket 
förluster i form av värme. 

~~~{T COl~F~~~ 

Under tiden hade Stefan Holmgren byggt ett likadant, 
där vi från början gjort dessa ändringar, och lite till. 

Detta "lite till" innebar att i styrningen i vingändan för 
manöverstängerna gjorts så stor att det fanns plats för 
banankontakter. Strömmen till motorn kopplas över till 
planet med banankontakter i vingspetsen, och 
ledningar till motorn pä planet är tejpade fast i 
vingframkanten. 

0 



Nu börjar det bli ordning pä planet. Gamen finns kvar 
som mekanisk snabbkoppling av linan samtidigt som 
EL—en ansluts vid sidan om i banankontakter. 

Ohms lag ! 
`Linan" (ledningen) 
som användes är 
en 14—trådig 
kopplingsledning 
med koppararean 
0.5 mm?. Denna är 
dessvärre väldigt 
utsatt för 
naturlagen om 
elektrisk resistans 
(motstånd). För att 
få tillräcklig krut i 
motorn med 
linlängden 7 m fick 
vi släpa pä 17 
celler NiCd å 1,2 V = 20 V. Motorn fick då endast 7 V. 
Resten är förluster i "linan". Planet gick sädär. Svårt 
att hålla linspänning redan 3 m över golv mm. Sä kan 
man ju bara inte ha det. 

"Linan" kortades till ungefär 5 m. 2 celler togs bort 
och det blev genast mycket bättre. Det flögs så under 
flera månader, tills en annan av vära yngre kompisar 
kom med en ELLIN som byggts innan vi började 
ändra. Naturligtvis ändrades även denna modell enligt 
vad som beskrivits. Denna modell gick efter ändring 
betydligt bättre än de vi använt tidigare. Modellerna 
hade samma enkla billiga motor men skilda propeller—
stigningar. Den vi använt först var en 6 * 3". Den som 
gick bättre vet jag dessvärre inte vad det var, bara att 
den var mindre. 

Batteri är ett till synes olösligt problem. Blybatteri 
(motorcykelbatteri) är klart olämpliga av flera skäl. 
Mest för att de innehäller frätande syra men även för 
de inte klarar denna snabba urladdning som vi gör. Vi 
har använt laddningsbara ficklampsbatteri av typen 
Nicel—Kadmium (NiCd), vilka vid detta laget är 15 är 
gamla och endast kan innehålla 1.5 av dess 
ursprungliga 4 Ah (amperetimmar) men givit oss den 
erfarenhet vi behöver. Nya batteri var pä gång att 
anskaffas, men våren kom emellan sä det fär väl vänta 
tills hösten. Flygtiden med nya batterier blir ungefär 30 
minuter, och det räcker till. Efter 1 minuts flygning 
dansar hela gymnastiksalen inför den ovane pilotens 
ögon. Handtaget vi använt oss av är ett vanligt i plast 
som Arne Friberg sålt. Detta har utrustats med en liten 
strömbrytare (mikrobrytare) som manövreras av 
tummen. Enkelt och lätthanterligt. 

Den kortade linan, de 15 cellerna och den mindre 
stigningen pä propellern gjorde att det hela nu kan 
anses gä som en {lin—)dans. Jag tror till och med att 

Lars Roos skulle kunna ta modellen något över 
huvudet. 

Summering: 
Den erfarenhet vi fått under denna inomhus—säsong är 
att denna metod är utmärkt att träna linflyg innan man 
börjar flyga utomhus pä allvar. Man fär känna pä hur 
en modell uppför sig, man kan lära sig rätt beteende --
och arbeta bort olämpliga beteenden pä ett tidigt 
stadium och dessutom avbryta när som helst. 

Snart nog, kan vi ta LR i träning, då han blivit för 
ringrostig! 

/Arne Holmgren 

Det kråvs numera 
certifikat. 
Enligt styrelsebeslut krävs från och med 1990 certifikat 
för att fä flyga pä klubbens fält. 

Det är inget svårt att skaffa sig. Tidigare utgärvor av 
denna skrift har utförligt berättat hur man med 
kunskap eller andra knep kan erövra denna bit av 
papper som kallas certifikat. 

Rolf Johansson eller Arne Holmgren utfärdar dylika. 

Dä man lär sig flyga har man ju inget certifikat, och 
förresten, hur fär man tag i en flyglärare? 

Klubben har ingen officiell flyglärare. Du kontaktar 
förslagsvis någon Du vet kan flyga, hårcertifikat och är 
villig lära Dej flyga. Känner Du ingen sådan, kontakta 
styrelsen sä skall vi försöka hjälpa Dej. 

Porterfield "Collegiate": Rubber FF, 17" Wing Span 

Kilted by Hi—Flier Co, Price: ~ 2.00 (ca. 1984} 
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~l J1 LJ v L~IJ~ P u~~~W ~ 
Liksom tidigare under skolornas februarilov deltog TMFK 

genom att under tre dagar, måndag, tisdag och torsdag, låta 
ett stort gäng grabbar knåpa ihop inomhusare. 

Trettiotre grabbar i åldern 10-12 år arbetade hårt med 
att färdigställa AMA-Cub, Knott, Tre Kronor och P 15, som de 
på fredagen deltog med i en enklare tävling i Köpingehallen. 

Under tre timmar flögs det intensivt och alla tyckte att 
det var roligt. (Av dessa 33 deltagare har ett 15-tal blivit 
klubbmedlemmar! Red. anm.) Härnedan följer placeringarna i de 
olika klasserna. 

AMA-Cub 

Peter Lundqvist 
Mattias Nilsson 
Christian Ring 
Lucas Ljungdahl 

Knott 

Freddie Övegard 
Fredrik Dahl 
Erik Sahlin 
Daniel Sehic 
Christian Dahl 

Tre Kronor 

Henrik Lindfors 
Anders Roos 
Henrik Schalen 
Mattias Hallengren 
Markus Sommer 
Daniel Olsson 
Jonas Ljungdahl 

Henrik Lindfors släpper P 15. 

Prisutdelning, Mattias Nilsson bockar djupt. 
Prisutdelare Arne F. naturligtvis! 



En annorlunda upplevelse ! 
ä,r det någon som är intresserad av en annorlunda upplevelse? 

Denna annorlunda upplevelse innebär att man kontaktar en pilot och bestämmer en tid då man skall befinna 
sig pä Sturup. Där kommer då att stå en PIPER PA-28 och vänta pä sina passagerare. Piloten håller pä med 
vädebriefing och kontroll av flygplanet före flygning. Passagerarna trycker ner sig i var sin stol i flygplanet och 
spänner fast sig. Piloten förklarar litet om flygningen och flygplanets utrustning. 

Motorn startas. I headsetet hör man "taxi to holding point runway 35", och sä kör vi. Efter en del andra 
kontroller och klartecken så står vi där, uppställda mitt pä en 2800m lång startbana, "ready for take-off". 
Resten måste upplevas ! 

Det är alltså fråga om rundflygning over Skåne, med Niclas Heinemyr som pilot. Vad kostar då denna 
upplevelse? 

Det kostar 383 kr i timmen att hyra flygplanet. Detta delar vi pä antalet personer ombord (mig själv inräknad). 
är vi fyra personer, vilket är max antal personer ombord, kostar en timmes flygning 95:75 /person. (Inte fasligt 
mycket!/Red.anm.) 

Intresserade ombedes kontakta mig för mer information. 

Niclas Heinemyr Tel hem: 0410-19651 Arbetet: 046-162854 

FLYGMEETING 

Nu är det dax för meetingkommitten att presentera sommarens verksamhet: 

Vi har för avsikt att genomföra två flygmeetings i sommar. Det första äger rum den 17 juni, det andra nägon 
gång i augusti.(Tid meddelas senare}. det hela går ut pä att så många som möjligt dammar av sitt flygetyg 
och tar det plus familjen med sig ut till vårt modellflygfält. 

På fältet blir det flygning, förhoppningsvis av alla de slag (=RC, lina, friflyg, elflyg mm), samt flygsnack. 
Dessutom bjuder klubben pä korv med bröd och läsk ! 

Alltså: 

För närmare info kontakta: Niclas Heinemyr Tel 0410-19651 

Stefan Litsberger Tel 040-485478 

Välkomna! 



SCANIACUPEN.... 

Friflygtävlingen Scaniacupen avhåll-
es på Revingehed den 14:e juli med 
början kl. 10:30. 
Klasser: F1A-B-C jun. och sen. 
Reservdag 15:e juli. 
Tävlingen flygs i 5 perioder. 
Startavig. sen.: 75:-/klass, jun.: 
45:-/klass 
Insätt lämplig avgift på AKM:s 
PG 43 40 42-8 senast den 2:e juli. 
För info ring Lennart Hansson, tel 
040-19 37 90! 

HYVELTIPS!!

Har du nånsin undrat över 
varför din lilla balsahyvel aldrig 
producerar de där fina transparenta 
balsaspånen som "alla sa att de sku-
lle? Det är du inte ensam om. Ge inte 
upp, det finns möjligheter att få 
den att fungera som det var tänkt. 

dom så många andra verktyg mås-
te de fintrimmas för att uppnå sin 
maximala förmåga. 
Det finns två områden att diskutera. 
Bladinställningen samt flat anligg-
ningsyta. "Sulan" på hyveln kan pla-
nas genom att placera en bit 400 
våtslippapper på en glasskiva och 
köra hyveln i en domusåtta däruppå. 
Man ser snart hur pass plan hyveln 
(inte) var. Fortsätt tills ytan 
är helt plan. Bladet skall givet-
vis inte sitta i! 

Sedan var det bladet. Eggen ska 
vara parallell med sulan, så under-
sök hur bladet sitter i sitt fäste. 
Förmodligen behövs justeringar, lite 
försiktigt jobb med små filar är allt 
som behövs. 

Trettio minuter är en liten in-
vestering som ger mycket tillfreds-
ställande resultat. Försök, du komm-
er att bli förvånad!/Ur Model Avia-
tion/Frank McMillan/ 

REGNAR DET? 
HAR DU KVADDAT? 
Isåf all kan vi rekommendera 
följande titlar ur TMFK:s 
VIDEO-bibliotek: 

Byron Originals Striking Back 

R/C Video Magazine Vol. 7 

Aerobatics (Pitts S2S, Roth-
mans) 

R/C Model Aircraft- an in-
troduction 

Showtime 88 part 1 

samt en rulle med div. in-
slag; Linflyg-SM 89, Inom-
husflyg i Blå Hallen, Modell-

r 

Vänd Eder med förtroende till 
sekretären! 

MOTORBRÄNSLE 
för glödstiftsmotorer... 

finns åter på lager. 
Beståndsdelarna är metanol/ 
ricinolja som vanligt. 

Prisex: 

20/80 85:-/5 lit. 

25/75 95:-/5 lit. 

Kontakta Lars R. te1.102 83 

Hejsan Lars Rossi- Sekretär 
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i ärevördiga TMFK. 

Detta är en AUTOMATISK skrivmaskin i aerodynamiskt utförande. 
Den skriver precis vad du vill o lite till. 
Tyngdpunkten ligger till vänster om lateralcentrum. 
Om du lyfter på locket o lägger i 5 mått GEVALIA, 
stänger locket o häller en halv liter vatten i örat 
lagar den inte kaffe. SYND! 
This thing can also Wright in english and spanish if you so wish. 
Priset för denna vidunderliga tingest är ett tusen nio hundra 
svenska sekiner, vilket gör att TMFK-nytt nu utkommer med ett 
nummer. per vecka. 
I dag har jag fått Lasagne till middag ( med röd vindruvssaft 
i glaset ). Däraf alla staffel! 
Till vänster sitter en röd o en grön lampa. 

l~. 
När den gröna lampan lyser är det termik på gång, 
den röda lampan indikerar risk för isbildning dvs 
mera nitro i soppan. 



"Ja k~tviggen" JA37 
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~ SiG ~ 
K3? RG39 

'.CV \,j^ 

iti1NG SPAN. 55-Li" 
EAG!NES' 29-.40 

KAVAL~~R 
ADVANCED : More Up To Aerobotics 

FOAM CORE WING WITH WASHOUT 

￼ S~~ = 
K17 RC-35 

~couo~►o ENGINES: .40 to .50 
WING SPAN: 51 In. 
WING AREA: 550 Sq 
LENGTH: 45-1:2 Irt 

1̀ I WY.åL1 4!f Vt.G 1.1~CilR,LiL 4J~S~ I

Jag såljer två fbrnåmliga bygg-
satser från SIG, Montezuma, Iowa 

USA ! 

KAVALIER, tråfårdig ! 400:-

KOUGAR , i kartongen, 400:-

Niclas Heinemyr 0410-19651 
In. 

~T I L L SALU! ! ! ! 

~ 

Klubben har investerat i ny skriv-
maskin. Den gamla, årsmodell 86, är 
därmed till salu. Fyrahundra spänn 
är priset. (400:-) Intresserad?? 
Kontakta sekreteraren! 
0410-102 83 _ 



RADIOSTYRNINGSFREKVENSERNA!!! 

Följande frekvenser gäller from 

mars 10, 1990. När du köper anlägg-

ning, se till att du erhåller nå-

gon av dessa i Sverige tillåtna 

frekvenser! 

27-MHz-bandet Kanalnr.

26.825 
26.865 
26.885 
26.935 
26.995 F~A~yA 27.045 
27.145 ~'' 
27.195 

~BRu I~ 

30-MHz-bandet 

30.270 
30.280 
30.290 f / L 30 . 300 I `"~ v 

87 
91 
93 
98 
04 
09 
19 
24 

27 
28 
29 
30 

30.310 ~ 31 
30.320 ~LA~jyl~ 32 
30.330  ' 33 
30.340 34 
30.350 35 

35-MHz-bandet 

35.030 
35.040 
35.050 
35.060 
35.070 
35.080 
35.090 
35.100 
35.110 
35.120 
35.130 
35.140 
35.150 
35.160 
35.170 
35.180 
35.190 
35.200 

o~~yF 
FCA4(,A 

40-MHz-bandet 

40.665 
40.675 
40.685 
40.695 
40.705 
40.715 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

50 
51 
52 
53 
53A 
54 

40.725 K
40.735 ORON 
40.745 

55 
56 
56A 

35-MHz-bandet är endast tillåtet 
för radiostyrt modellFLYG, inget 
annat. Övriga frekvensband är till-
åtna för radiostyrning av bil, båt, 
flyg och annat, samt telemetri. 
(Överföring av mätdata.] 
Kom ihåg att sändarantennen skall 
förses med flagga som har rätt färg 
och kanalnummer! 
Övrig information kan fås genom att 
läsa Modellflygnytt 2-90, eller 
genom att kontakta sekreteraren. 
Komplett info kommer också att 
finnas ute i klubbstugan.(På an-
slagstavlan.) 

t ' 1 

TRELLEBORG 
■■ ■■ 

FLOG HOGST 
Trelleborgs Modellflyg-

klubbs tävling mot Lim-
hamns Modellflygklubb i 
Köpingeskolans gymna-
stiksal isöndags gav föl-
jande resultat. 

P15 juniorer: i) Johan 
Person, TMFK, 2) Mattias 
Nilsson, TMFK, 3) Fredrik 
Dahl, TMFK, 4) Freddie 
Övergard, TMFK, 5) Hen-
rik Lindfors, TMFK. 

P15 seniorer: Lars An-
dersson, LMFK, Martti 
Bogdanoff, LMFK, Arne 
Friberg, TMFK. 

Knott juniorer: Per 
Brown, TMFK, Johan 
Persson, TMFK, Christof-
fer Nifelt, LMFK, Erik 

` Sahlin. TMFK, Freddie 

Övergard, TMFK. 
Knott seniorer: Lars 

Andersson, LMFK, Martti 
Bogdanoff, LMFK. 

AMA-Cub juniorer: 
Mattias Nilsson, TMFK, 
Mattias Andersson, 
TMFK, Christian Dahl, 
TMFK, Håkan Trulsson, 
TMFK, Kalle Sahlin, 
TMFK. 

AMA-Cub seniorer: 
Lars Andersson, LMFK. 

Tvåan juniorer: Peter 
Andersson, LMFK. 

Tvåan seniorer: Martti 
Bogdanoff, LMFK. 

Tre Kronor juniorer: 
Henrik Lindfors, TMFK, 
Fredrik Dahl, TMFK. 

OBS! OBS! OBS! 

Titta efter "förenings-
notisen" i Trelleborgs 
Allehanda. Där utannonserar 
klubben ibland sin verksam-
het. Oftast inför helgen, 
dvs fredagar. 
Föreningsnotisen i TA var det! 



FALTREGLER 
SÅNDAR~

1. Använd frekvensklämma 

2. Sändarna skall läggas på sändarhyllan när de inte används, och får bara tas fram tillsammans med 
frekvensklämma. 

3. Gör räckviddsprov med motorn igång åtminstone före din första flygning för dagen och gärna före varje 
flygning. 

DEPÅ
1. Depån förläggs till lämplig plats med avseende på vindriktning, samt vilken bana som används. 

2. Varmkörning och varvta{sprovning får icke förkomma i depån, endast motorstart och övervakad 
tomgångskörning. 

3. Skräpa inte ned !Det är bäst om alla tar sitt skräp med hem. Häng en plastkasse på fältboxen och stoppa 
dina oljiga trasor och hushållspapper där ! 

~A[~1QB 
1. Inget onödigt folk på banorna! 

2. Meddela start och landning klart och tydligt !Försäkra dig om att det uppfattas. Se dig noga omkring innan 
du släpper iväg din linkontrollmodell ! 

3. Piloterna skall stå någorlunda samlade på fältet när de flyger. 

FLYGNING,
1. FLYG TYST! Använd väl dämpade motorer. Undvik långvarig högvanrsflygning. Tänk på att (o)Ijudet sprids 
över stora områden. Det är det ilskna surrandet som uppfattas som störande, inte ljudstyrkan. 

2. Flyg inte inom förbjuden sektor !Gäller alla modellflygplan. Det är inte populärt att dimpa ner i folks 
trädgårdar) 

3. Området mot gårdarna (Nordost) bör endast användas för landningsflygning med låg gas. 

4. Dykning mot och lågflygning över depå, lincirkel, bilparkering samt publik är absolut förbjuden ! 

FLYG SAKERT! 

TAC K 
för att du läste detta och för att du gör ditt bästa för att följa våra bestämmelser, så att vårt fält fortsätter att vara 
ett säkert och trevligt ställe att hålla till på ! 

~~.2~,88nc~a å,~~ , ~~r,~aem. 


