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T' FK-nytt 3 - 90
HEJ!
Så var det åter dags med lite klubbnytt! Hoppas
alla haft en skön sommar med mycket modellflyg.
Säsongens verksamhet kan sägas vara god, en tjyvtitt
i fältloggen avslöjar att folk varit aktiva öch att
en del nya ansikten dykt upp. En intressant grej var
att söndagskvällarna efterhand blev den kväll som
"gällde", då var det mycket folk på fältet och märkligt nog alltid fint väder. Hoppas vi kan fortsätta
med detta nästa säsong. För övrigt har det väl varit som vanligt, dvs. Windmill, Ljungbyhed, flygträff mm. Mer om detta på annan plats i tidningen.
Nu inför hösten och vintern (byggsäsongen!) vill vi
gärna påminna om att vi har en bygglokal som det
står fritt för var och en att utnyttja. Där finns
det verktyg, bandsåg, bandputs, figursåg (Dremel)
run mm. Troligtvis plats att bygga också för juniorer isynnerhet. Kontakta Arne Friberg eller Arne
Holmgren om du är intresserad. Tel.nr. hittar du här
intill.
I skrivande stund är det 2 månader kvar till årsmötet. Det är alltså dags för dig att börja fundera
på vem du skulle vilja se på en styrelsepost 1991,
dvs det år då klubben fyller 50 år! (Hur ska det firas? Förslag?) Följande poster är valbara inför 1991:
Sekreterare, ~ övriga ledamöter, 2 suppleanter, 2
revisorer, 1 suppleant till dessa, samt säkerhet och
certifikatfolk. Ska de va nya gubbar eller duger dom
gamla?? Meddela dina synpunkter redan nu till valberedningen, dvs Staffan Ahlström och Bengt Nylen!
Tel nr till vänster. Material till nästa nummer önskas! (Julnumret! Hjälp!) OK! Inta favoritposition
och avnjut TMFK-Nytt 3-90! /Your tired editors.../
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OMSLAGET: Flitiga flygare den gångna
sommaren, fr. v. Staffan Ahlström och
Kenneth Forslund.
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~RGGRESS REPORT:
Litsbergers X51-© Pr®jett
1/4 skala (16kg)
Tisdagen den 31 juli 1 J90 b®stämdes som dagen
för ett nytt startförsök med P51:an! Inspektion av
Maglarps sportfiygfålt pä måndagskvällen visade
ett perfekt fält och tillständ erhölls av klubbordföranden för att göra värt flygprov.
Det blev några trevliga timmar i perfekt vådor
på tisdagskvällen, med kaffe&dopp och takeiksnack
mellan pilot &markpersonal. Efter ett par mycket
lovande snabba rullningar pä banan, varav den ena
blev lättning i markeffekt {ca. 30m!!), redes taktiken
upp så: starta från banänden och inte fälla in hjulen
sä länge det fortfarande var möjligt att landa rakt
fram om problem skulle uppstå.
Videokamerorna var pä plats och Stefan drog pä
fult gas, 2500 RPM, och kärran gick rakt och fint
och )ältade efter 80-90 m, och steg till 5-6m höjd!
Efter 100m flygtur drev den av till vänster och fick
korrektion med skevrodren. Det räckte för att tippa
den äver nosen! (Bud Nosen? Red. amn.) Den flög
tydligen pä stallgränsen hela tiden och det

morständ som uppstod vid skevningen gjorde att
den kom under manöverfart Nedslaglet blev inte sä
våldsamt men huvudställen lossade ur sina
fästpunkter och häda flapsen blev skadade. Det är
ju reparabett!
Konklusionen blir att framdrivningskällan(=motorn
för oss vanliga kretiner/Red anm) är för svag!?!
Efter ett "grabiil" packade vi ihop bitarna och
begav oss hem med grejorna för vinterförvaring,
och grubbleri över ett nytt motoralternativ.

Lei~Litsbe~~®0
PS Efter att ha sett videoupptagningrna ett antal
gängor är teorin delvis ändrad till "delvist
motorbortfall"! Bultarna till förgasarn med
bränsleslang saknades pä nedslagsplatsen! Ett
alternativ är radiostörning! Enligt videon fick P51:an
kursändring med skevrodren mycket tidigare utan
problem. DS

Rapport från Ir~donesienresa
I maj 1~ var jag ®ch min fru på besa3k hos
min bror Roland i Jakarta och hade ett par
h$rliga veckor med sol och bad octi massor
av god mat och dryck, men en av hbjdpunkterna ett besök hos "Eddy" i Bogor en bit
utanför Jakarta, dår han har sitt hem och sin
"modellflygplansfabrik"!!
Jag och andra har ju länge gått och funderat pä
hur han lyckas fä säv finish pä sina byggprojekt.
Spekulation om hemliga trix kom pä skam när det
visade sig att han använde helt "vanliga" metoder!
Som vanligt är det underarbetet som är det viktiga.
Här har ju Eddy hjälpredor som sitter och slipar och
slipar (dom har gott om tid) och papperen vid
slutslipningen har nästan inga korn alls! Vid
lackeringen används holländsk 2-komponents

billacl: "Sikkens" (finns att köpa i Trelleborg hos
Färghuset, Tommarpsvägen 85). Som grundfärg
används en "filler" som tar de sista ojämnheterna,
sedan kommer metalliclacken med alla maskvingar
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Chipmunkens vertikala prestanda var mycket
imponerand®! I övrigt stod i hangaren en Senior
Falcon som tillgrabben flyger med dubbelkommando som hel karl! Där fanns också tv9 väl
använda multikärror, en klagic och en Blue Angel
som vi korsade himlen med. För mig var det
premiär att flyga pä asfaRbana (modellftyg,alltsål)
och jag hade stora problem att få kärrorna att
stoppa efterlandning! Hår sliter man ut däck pga
zig-zag-körning för att bromsa!

för dekorlinjerna och sä pä toppen en 2komponents klarlack i flera lager! Sedan vaxas det
hela som vilken bil sam helst. MEN, som alla visste
redan, det hänger på UNDERJOBBET+
Det fanns mänga intressanta projekt pä gäng hos
Eddy, bland andra en stor 8-29 som ska drivas av
fyra växlade OS 61-ort Ett annat bygge var
Rolands nya kvartsskata Cub pä flottörer, som
ska dragas av en OS 160 Twin 4-stroke.

Den vanligaste kärran pä fältet var Goldbergs
Senior Falcon. Jag räknade till fem stycken samma
dag! Dessa varvades med mycket extrema projekt,
ebc en mycket snygg Phantom med Rossi-driven
Ducted Fan. En underlig varaint var en Senior
Falcon med 10cc Picco med pipa! Den hade
extrem V-form i svängarna, för den hade "Fixed
Full Throttle"! En trevlig detalj var att det fanns en
BAR under soltaket och det kan behövas 6° söder
om ekvatorn!
En stor tavla med fältregler hade ocsä en rad om
flygning var förbjuden om klubbavgiften ej va[
betald! Ingen dum idä!
Detta var som ni förstår en mycket lyckad resa i
österled,som säkert kommer att upprepas!
I Rolands hemmahangar fanns i st Chipmunk
med Enya 120 4T + en Aurora med OS 61, som
skulle premiärflygs. Båda flög fantastiskt fint direkt.
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Plötsligt var det snart start pä ärats flygsäsong
och jag hade inget iiygplan! Panik!! Mitt vackra blåa
lågvingade tio-multiplan hade ju gått av på mitten
förra året pga kastvind vid landning.

.~a~.
med spv 1300mm. Delarna är ihopsafts av som jag
antar kvinnliga taiwanesiska slavarbetare i tonäran,
och klädda med skräddarsyeid plastfilm. Kroppen
för sig, vinghalvorna, stabilisator och f®rna,
höjd-och skevroder. Hyfsat snygga mönster tryckta
på plastfolien.
Tank, siliconslangar(!}, 3 st hjul i ganska hård
foam, tandställ inklusive styrbart d:o till nosen,
material till alla stötsängar inklusive linkar och
roderok, gångjärn, svart spinner i plast. Javisst ja,
ist låsningar till hjulen fanns där oxå, så jag fick
skaffa tre till, eftersom jag inte iddes löda
stoppningar av små brickor på hjulens insidor. En
ganska välutrustad sats mao.

Vad göra? Jag ringde min vän och hobbyhandlare, Göran Muftig, som på tre dagar såg till att
fick en byggsats per ilpaket. 1000 SEK fattigare
öppnade jag en färgglad kartong innehållande en
ARF-byggsats med det aggressiva namnet EAGLE
och tillägget 25, därmed indikerande vilken
motorstorlek sors rekommenderas. Eftersom jag
skulle vara bakjour I~~ola ,~~idsommarhelgen {_
beredskap i hemmet i f~jra dygn, nykter och
nytvättad) hoppades jag kunna f;~lla ut tiden med
att "bygga„

-Jaha, gick det att sätta ihop delarna då? Jotack,
jag mätte inte tiden, men allt passade bra och
frånsett att det alltid är pilligare att stoppa in och
passa av stötstänger i en trång färdigihopsatt
flygplanskropp, var det inget sorn konstrade.
Stötstängerna är f.ö. riktiga sådana, i trä med ändar
av pianotråd med färdig gänga för linkan, och
gängan glappade inte ens! Tunn pianotråd i plaströr
fil! throttel och noshjulsstyrning, QK, kanske inte
idealiskt ,men jag tog det som det kom. Framtiden
slcuUa visa att det fungerar utan problem.

-åter till kartongens innehåll: Byggsatsen är i
princip en träbyggsats till ett skulden~ingat plan

Vinghalvorna sätts ihop med epoxy och två
plywoodbitar, sorv~ samtidigt håller extra koll pä att
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V-formen stämmer. Vingen fästes med gummiband.Servona sättsiden plywoodbricka som
medföljer, och jag fick bara fintrimma hälen nägon
mm med hobbykniv för att mina standardservon
skulle passa. Jag sänkte servobrickans fästpunkt filt
sä absolut lägt som gick utan att servona "gick i
botten", för annars hade skevservot utan tvekan
slagit i när vingen kom på. Där vart det ändä en
fråga om enstaka mml Wade jag inte tänkt mig för
utan satt servobrickan pä den höjd som tillverkaren
tänkt sig, hade jag aldrig kunnat fä pä vingen.
Motorn sitter rakt upp och ner, inte så elegant
mao, men funktionellt och lättmekat. Skruvas i
träbockar av ngt slags hårdträ, som på vanligt sätt
gär baltät genom tankutrymmet och slutar vid
spantet mot radioutrymmet. Tankens höjd i
förhållande till motorn är relativt bra, och med
vanlig tryckmatning frän ljuddämparen har inga
soppatillförselproblem märkts.

bitarna, "so what", så duktig han är kantänka, men
flyger bräten ??
Jotack ,svarar jag ,alldeles utmärkt. Men lugna sig
litet, jag kan väl först få tala om att motorn är en
OS21FSR med propeller 9x4, och att man före
första flygning bör klä vingens mitt med "GladPack"
och kladda silicon i vingfästet och kring tankens
mynning, och sedan vänta minst ett dygn? Och inte
glömma att ladda aklcarna, och om det är första
flygningen pä länge kanske dessutom ladda ur
aktrarna ordentligt och sedan ladda ett dygn ?Och
om motorn har legat länge kanske tom. köra den
litet pä backen en tank eller två, så att den inte
lägger av på finalen mitt ute över åkern ?Och inte
glömma att sticka tandpetare genom gängjärnsfästena, så att alla rodren följer med hem ?Och inte
glömma att droppa Gyanolim på hjulens låsmuttrar
så att alla hjulen följer med hem ?Och att även låsa
motormuttrarna så att motorn följer med hem ?Och
att.. nä nu tror jag inte det var mer.
I alla fall är det ett snällt plan
som flyger dit man vill. OK,
rollarna blir inte dösnygga, och
det är inte ~
pilotens fel, och
inverterat kan bli litet guppigt,
men det är ju ingen LASER,
eller hur? Det spinner både
upprätt och inverterat något
varv oxå innan det välter över,
och alltihop med den enligt
fabrikanten rekommenderade
tyngpunkten, som faktiskt bara
hamnade där "av sig själv"!
Tack för det, inget bly eller
omflyttning av grejorna i
kroppen. (Det skulle f.ö. inte gä
utan stor kirurgi)
Jag är ganska nöjd mao, men
det har väl den vakne läsaren
redan begripit!
Jo förresten, det var en sak
jag glömde: Jag fick ta fram
hobbystrykjärnet och spänna
om filmen litet grann. Och
sedan droppade jag Gyano
längs alla skarvarna, sä att
plastfilmen följer med hem oxi~a!

Radioinstallationen iövrigt skapade inga speciellla
problem: Servona fick rum,som sagt, am än utan
nägon särskild "råge", och radio och aktrar likasä
med hyfsat omslag av skumplast.
Jaha, säjer den ärade läsaren, han fick ihop

Och du: Sy en tygsocka till str,~kjärnet, sä repas
inte filmen! (Och så får du inga röda streck pä
gä-borts-skjortan när du stryker den heller!)
Staffan Ahlström

TMFK-nytt

Jag kan inte undanhålla denna,som jag tycker, mycket stiliga sprängskiss av en ROSSI 60.
Den som inte vet vad alla delarna är för något, kan ringa motorexperten~,Lars Roos, och ange
(?~
det nummer som anger den okända delen!
När detta skrives (22 sept), blåser det 20 m/sek, och regnar så det stänker om det. Ingen
flygning ,utom för inomhusflygarna igymnastiksalen, alltså. Motorn blir stående, och kanske
för lång tid framåt ?Glöm då inte att köra motorn torr !Droppa sedan symaskinsolja i alfa hål
du hittar (skruva ur glödstiftet) och vrid runt några varv. Gör du inte det, kan det gå för dig som
för Herr N.H. (fullständigt namn undanhållet på ägarens begäran}, som fick ROST i kullagren!
Visserligen har Duke Fox sålt rost i plastpåsar för motorexperter att "lappa" Fox oringade
motorer med, men vi andra klarar oss bäst utan rost i motorn.
Så det så.
Slut på predikan!
Sam

iMFK-nytt
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Några bilder från årets stuntarrange~mang.

Domare och deltagare, fr.v. Niklas
Heinemyr, Stefan Lagerquist, Lars
Roos, Magnus Odsjö, Henrik Odsjö,
Adam Steineck, Pelle Pettersson
samt Alf Eskilsson.

Alf E. tankar "Suzy Q"~

Staffan A. delar ut förstapriset till
Alf Eskilsson, Kungstiåcka MFK~.

Henrik Odsjö hade otur, stabben fladdrade sönder i den hårda vinden, varvid
Bansheen gick i backen och motorfästet
bröts av.

Resultat
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alf Eskilsson Kungsbacka
Stefan Lagerquist Kungsbacka
Lars Roos TMFK
Henrik Odsjö MFK Galax
Magnus Odsjö MFK Galax
Adam Steineck Kungsbacka
*FLYG

2978p
1960p
1637p
1141p
944p
772p

S TUNT*

Så här såg det ut i depån.

STYRELSEMÖTESR_APPORT
Det avhölls styrelsemöte för inte så
länge sedan och en liten rapport kan
kanske vara intressant(?)
Som vanligt höll vi till hemma hos
sekreteraren och det kanske (inte)
bör nämnas att vi krängde i oss
äppelpaj med vispad grädde under förhandlingarnas gång.
Inga stora beslut fattades men vi
snackade lite om vad som hänt under
sommaren och vad som ska hända i höst.
Arne F. rapporterade från Ljungbyhedslägret som varit lyckat i stort.
Arne tyckte dock att det varit en alldeles för tung uppgift att ensam ansvara för 14 TMFK-juniorer!
Nästa år lär det bli bättring på den
saken och mycket annat.
Flygträffen den 8:e diskuterades varvid Niclas lovade att se till att
bullar med tillbehör fanns på plats.
Bättre än korvgrillning tyckte åtminstone de i styrelsen som avnjöt
"smörgåsbord" på Windmill i somras!
Vi snackade om månadsmötenas vara
eller inte vara. Det stora problemet
tycks vara att ingen har möjlighet
att åtaga sig att organisera verksamheten. Vi beslöt att som ett steg i
rätt riktning försöka få tag i någon
annan lokal. På Högalid finns ju
varken TV, video eller nånting, allt
får man släpa med sig och det blir
för arbetsamt i längden.
Vi kommer att informera om detta
längre fram. Tills vidare är det
endast årsmötet som är spikat.

Vi diskuterade också verksamheten på
bygglokalen, så snart de nya barden
finns på plats kommer byggverksamheten
igång på allvar igen.(Snart!)
Planer finns också på att införa teorilektioner av olika slag i verksamheten
i bygglokalen.
Så avslutade A.F. mötet varvid de verkligt seriösa diskussionerna kom igång
direkt som vanligt!
Ny rapport från nästa möte som äger
rum den 6:e november./Sek./
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.vom ~~,
Mikael Nilsson, en av sommarens nya
R/C-piloter, med den kanske bästa
nybörjarkärran av alla, Kamco Kadet.
PAo1~R- os 3ö ~P

FLYGTRÄFFEN den 8:e Se tetuber...
När man vaknade den här lördagsmorgonen och hörde smattrandet på fönstret,
började man undra om vädret skulle lyckas tillintetgöra ännu en planerad
flygdag! Till en början verkade det så i varje fall.
Men skam den som ger sig! In med flygetyget (Curaren) i bilen, ner till
Francke§ och ut till fältet med 50 st nybakade frallor i bagaget.
Där ute hade Leif Litsberger just avslutat ett regnskyddsbygge, där bröderna
Friberg (Arne och Lennart) satt och skulade samtidigt som de beundrade elflygarnas ljudlösa framfart. (Flygplanen var ljudlösa men piloten Calle
W. förde desto mer liv...)
Nåväl, efter en timme skedde undret! Efter ett antal skurar sprack himlen
upp och solen tittade fram. Vinden vände så att den låg rätt i banan.
Perfekt! Resultatet av det hela blev ett mycket lyckat meeting med allt vad
det innebär. Elflyg, R/C-motor, helikopter, familjer, kaffe och frallor med
div. tillbehör och sist men inte minst en massa flygsnack.
Efter en sån här lyckad dag, ser man fram emot nästa!
/Niclas Heinemyr, meetingkommitten/
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Martin Sjöström, Olof Dahlgvist, Göran Lundh samt Ulf Henningson hälsas
härmed välkomna till TMFK!

MÅNADSMÖTE NOVEMBER!! !
Det blir månadsträff den 12:e novembe r kl. 1900 på Högalid!
Ställ upp mangrant så det åtminstone blir någon reda med årets
sista möte! Fika, video och kanske något annat kul inslag blir
det som vanligt. Medtag kul prylar och tidskrifter att visa upp.
FRÅGOR?? Kontakta Niclas tel. 0410-19651!
Lars Roos
Slussgatan 6
231 62 TRELLEBORG

Huddinge den 21 juli 1990

Hejsan Lars!

Först ett stort och varm tack från Magnus, Henrik och mig för den fint
arrangerade tävlingen, Winmill Cup. Trots lång resa, otur med väder och
modeller blev dagen i Trelleborg ett ljust minne. Kanske framför allt för
den gästfrihet och trevliga atmosfär ni bjöd på.
Bifogar resultat från hittills genomförda deltävlingar iGALAX-TROFEN,
om Du är intresserad av dem för LINA.
Önskar en fortsatt trevlig sommar!
Med vänliga-#~älsningar

Ola i Smyge ställer in förgasaren
på ST 60:an. Ser livsfarligt ut!
Sitt bakom nästa gång. Kärran är
den välkända Bucker Jungmeister
om det nu var någon som inte kände
igen den!

~~~~~.
Thorbjrcfn te sjö
Lövdalsvägen 45
141 73 HUDDINGE
Te108~111 70 54
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Rapport fr~.n ~.rets flygläger som avhölls den 14-22 juli.
Att döma av antalet deltagare ä.r det fler och fler som
passar p~. att använda sin fritid med att delaga i det
å,rli{;en ~.terkommanäe flygläger på F5.Trelleborgs MFK
deltog med fjorton juniorer samt undertecknad.
Första sendagen avhölls distriktsmästerskap i sm~.klasserna
(frifly~~;ande modeller) rrelleborgarnas resultat karl du läsa
om längre ner.Under hela veckan k;l:~ste det för mycket för
att fr. flygarna skulle kunna fl,y;Ja mitt p~. dan men efter
kl 18 brukade det mojna och då, var det fart p° killaura.
Gristian ~etterdahl var den enäe som klarade av lodringarna
för bronsmärket (grattis).Karl Anders P'iånsson,Peter Anderesor
samt Stefan Holmgren provfleg sida nyby g,.?a se. ~sl_modeller
typ ~H 1800.himhamns T~1'r'K ställde en nybyggd 1~'alkon 56 plus
lärare till förfogande för de som cnskade provflyga.
Trellebo.rgarna tog chansen,det blev köbildning men alla fick
flyga.l,ördagen den 21a avhölls en mindre tävling med HK~O
modeller(}ia.ndkast glidare)uppdelad i seniorer_ och juniorer,
tä.vlin~;en uppskattades av alla. d~~lta~a.re.Under hela veckan .
kunde de som s~~. önskade bada i I,jurigbyheds fina ~itomhus
. Söndagen den 22 avsl.uta,des lägret,
anlä.,~;gnirlF (avgiftsfritt)
meninmen var att {enomföra en Oldtimer' t~ vling men v~~derlekPn
var inte gynnssm,d^.rfcr beslets att tävlingen skul7_e flyttas
a.,a;r oc}:•~ ' ~ a~.rr; ~°:lias N°, ;.evinge. ~~n nyhet för. i 3r
till
pien 19
var att fö"buY~:iPt anlitat Pn kokerska som or. :.3.~~a.de lunchP1
Vari e d.a~r, en 1= tt la:. ~r i_ första, ha.ncl TT~!FKs lämera.nrvar. i~e.
IT«-r folier prislista~.~ fr:°:n~:'T~~ tävlin ; er~. sön 15-7.
Klass Al ,jean
2_ Peter '1il~son
3 Anders Yeirrs~.ter
5 Fiattias ~,Ti]_scon
6 F`enri_k hi~d.r.^,r_s
? Cristia.n Getterc?ahl.
8 K A Iii årsson

Arne Friben%

Klass HKH
lenders T~=:irrs~~ter
3 T~'attia.s t~ndP~~sson
5 Gla Persson
6 Ti~.kan Trizlsson
? Freddie Öve~~a.rd
q Nlattia.s Nilsson
Klass Al sen
3 Arne Fri "er:
klass 77
6 Arne Frik~er~;
7 Freddie Övegax•d
Klass FiKG
4 Arr~.e Friber ;~-
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LftAr lektionen ^lada miner

