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RUNDFLYGNING 

:;..::::::::::: ~.:w:..: :.::::~:::: ::::::::::::;:;::;::..::::.::::.::. 

TMFK ERBJUDER SINA MEDLEMMAR EN FLYGTUR 
FÖR HALVA PRISET 

Med anledning av att Trelleborgs Modellflygklubb i år firar 50-års 
jubileum erbjuds medlemmarna en flygtur för halva priset. Pilot är so 
ni nog redan förstått Niclas Heinemyr. Visar det sig att intresset är 
stort så kommer det att finnas en pilot till. 
Flygningarna kommer att genomföras med Flygklubben Malmö-
Sturups flygplan som är av typ Piper PA-28 Cherokee. 
Vi startar från Sturup och flyger sedan söderut och gör en eller två 
svängar över vårt modellflygfält. Därefter fortsätter vi in över 
Trelleborg för att se hur vår stad ser ut från 300 m höjd och sedan 
flyger vi tillbaks till Sturup igen. Vi är i luften i ca 30 minuter. 
Som alltid när det gäller flygning så är man mycket beroende av 
vädret. Skulle vädret vara tveksamt den 2/6 så ring Niclas Heinemyr 
för att få information om flygningarna kan genomföras som planerat 
eller om de skall flyttas till reservdagen som är den x. 8/ 6
För att underlätta planeringen ber vi alla som är intresserade att fylla i 
bifogade anmälningsblankett och skicka den till Niclas Heinemyr 
snarast, dock senast onsdagen den 15:e Maj. 
OBS!! Medlemmar under 18 år måste ha målsmans underskrift. 

DAG: SONDAGEN DEN 2:E JUNI 
0 

RESERVDAG VID DALIGT VÄDER: LÖRDAGEN DEN 8:E JUNI 
0 0 

TID; 0900-VI HALLER PA HELA DALEN 

PLATS; FLYGKLUBBEN MALMÖ-STURUP, STURUP FLYGPLATS 
TAG TILL HÖGER VID FLYGLEDARTORNET, SEDAN RAKT FRAM TILLS 
VÄGEN TAR SLUT. 

PRIS: 40 KR/PERSON VILKET BETALAS I SAMBAND MED FLYGNINGEN 

ANMÄLNINGSBLANKETTEN SKICKAS TILL; 
NICLAS HEINEMYR, LÄRAREGATAN 16, 23162 TRELLEBORG 

FOR MER INFORMATION ELLER VID TVEKSAMT VÄDER RING 
NICLAS HEINEMYR 

TEL: 0410-19651 
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TMFK-nytt 1 - 91 

HEJ! 

Skulle det passa med en rykande färsk TMFK-
Nytt? Tänkte väl det för ni har väl inte haft nå-
got vettigt att läsa sedan förra numret kom ut! 
(Okt 90...) Nåväl, nu är våren här med allt vad det 
innebär. Klubben fyller 50 i år vilket framgår av 
innehållet hoppas vi. Jubileumsdekal medföljer 
detta nummer!! Fler finns att köpa hos sekreteraren. 
På mittsidorna hittar du några av sidorna i det 
programhäfte som gavs ut i samband med den propa-
gandatävling som hölls i nov det år då klubben 
bildades. Kolla de käcka annonserna! 
Påskpremiären blev av! Några tappra var ute och 
provflög och städade stugan inte minst. Utomhus-
signal till telefonen samt ny frekvensklämmetavla 
finns på plats! 

Glöm ej att: 
- följa säkerhetsbestämmelserna 
- ta cert 
- att flyga med Niclas! 
-skriva i loggen 
- ha kul 
- krascha försiktigt 

Om inte annat så ses vi söndagskvällar på fältet! 

Styrelse och redaktion önskar skön sommar! 
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TRELLEBORG Sydsvenskars I6/IO-90~ 

Ordföranden och eldsjälen i Trelleborgs Modellflygklubb, 
Arne Friberg, har fått Malmöhus läns landstings ungdomsle-
darstipendium På i0 000 kr. Han var varit med i flygklubben 
sedan starten 2941 och blev ordförande 1973. Sedan 1983 är 
han också kassör i Skånes Modellflygfårbund. Arne Friberg 
leder klubbens byggverksamhet fyra kvållar i veckan. Lin-
der vinterhalvåret svarar han dessutom för träning i inom-
husflyg och under sommaren kör han ungarna, utan ekono- 
etisk ersättning, till träning p$ Revingehed. Genom sin ~ide-
alitet och entusiasm, heter det i landstingets motivering, har 
An~►e Friberg spelat en viktig roll under sin snart 3fl-$tiga 
verksamhet som ungdomsledare. Pengarna kommer han att 
an~rända till en resa_ 

Redaktionen och alla andra i TMFK gratulerar. Trevlig resa! 

För att höja ftygsåkerheten på vårt Tålt har vi ju 
infört certifikat, med licensierade utfårdare och 
allting_ För dem av medlemmarna som till åventyrs 
tror att detta åren innovation /revolution på något 
viss, vill undertecknad visa att som de flesta nya 
fina ideer man får, har någon fått den tidigare_ 
Nedan ett RC-certifikat , utfördas av Greger 
Mårtensson, en av motorerna i Stockholms 
RadiaFtygklubb (SRFK} på 7©-talet_ Provftyg-
ningen ågde rum en solig Söndag i Upplands 
Våsby, efter Våsbyklubbens årliga ftygdag_ 
Godkånd efter första uppflygningen, så det så ~ 

RADIO~`LYGCER'1'i~'1KAT 

Namn  S'~  .(~ ~~ C~-~-s~ 

SMFF nr  ~~~~ 

Klubb .__...__.....:-~/L,~~ 

Prov avlagt år: 

Kontrollantens signatur• 

~~ 

~~J 

Klubb teg. nr.  ~ ` ''` ~  Namn 

OBS± Bilden ovan är sk arkivmaterial, 
och har inget med artikeln här intill 
att skaffa. 

TMFK-nytt 



hostkort från 
fjärran Canal. 

KEY WEST'S OLDEST ti►LANE SERVICE 

1l~I 
wACo uPrn 

OPEN COCKPIT 
R!!~ TOURS 

KEY wEST 
INTERNATIONAL AIRPORT 3Oå~Zl4■TOUR 

..~ ~~ _ 
,~ 

~ 

PITTS 
s~u 

AEROBATIC 
INSTRUCTION 

AERODATIC RIOES 
LOCALLY OWNED. AND OPERATED 

FRED CABANAS 

och åka en sväng. 

Telefonnumret står här ovan! 

Jag kunde inte bespara er frimärket heller, som visar 
Igor Sikorsky och en av hans tidigaste helikopterkon-
struktioner. 

SAm 

3~USAirma 

,,~ 
~ ..

~ S;,i.ic.'= 
i J~.~~ . 

~ Igcyr Sikorsky 

I slutet av november förra året 
fick jag ett vykort från Herr B. 
Nylen, vilket gjorde mig både 
glad och avundsjuk. Det kom från 
Florida, och visade såväl WACO 
som PTTTS dubbeldäckare 
flygande över ett oljeborrtorn i 
Atlanten. Dessutom visade det sig 
att Herr &Fru Nylen hade flugit 
per WACO över Key West. 
Ackligt, va? 

För dem av er som har vägarna 
förbi Florida någon gång kan det 
ju vara ett bra utflyktstips att 
ringa till Island Aeroplane Tours, 

/ \ 

~e 

V~~ 

Vågar DU visa dig på flygfältet utan att ha 
betalat medlemsavgiften?? 

Du som inte betalat för 1991, gör det NU ! 
0 

Lättastesättet: Ak hem till Lars Roos och 
betala kontant. Sedan kan du ta av påsen -
och sova med gott samvete också! 

Styrelsen 

TMFK-nett 
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Tävlingsledare; bl$vit armbindel. 
Tävlingssekr. ; 

Tidtagare: 

gul armbindel. 

röd armbindel. 
Övr. funktionärer vit armbindel. 
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nads-och konstruktions- 

ritningar. Duplicering, 

renskrivning. 

Efteranmålningar. 

En suverän radio 

en KUNGS radio 
20S A. en av Arets schlagermodeller,

5-rörs apströms-super. med kortvåg 

— automat. volymkontroll etc. Fin-
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Användning av syntetiska oljor 
i modellmotorer för RC-flyg 
LÅNG TID 
Syntetiska oljor har existerat under lång tid och är på 
vissa områden inom flyget nästan allenarådande. I 
modellmotorsammanhang har de existerat sedan 60-
talet, men i Sverige har introduktionen av dem (i mot-
sats till i USA och Tyskland tex) mötts av flera misslyck-
anden. Delvis berodde det på ett par olämpliga oljor, 
delvis på att information om deras användning sakna-
des. 

Först med de moderna oljorna frän mitten av 80-ta-
let har en stor grupp modellflygare upptäckt att det går 
att slippa allt oljekladd på modellerna, få ut mer varvtal 
och få låttare starter med syntetoljor. 

Jag har själv erfarenhet av åtskilliga oljor och har 
under fem år bara använt syntetolja. För nårvarande 
använder jag den svenska oljan SYN EX 165, mycket 
beroende på att den är lätt att få tag på i stockholms-
området, fungerar perfekt och är färglös. Två andra ol-
jor har jag också erfarenhet av. 

GLYGOYLE 11 
Denna olja fungerar mycket bra i blandningar mellan 5-
12 %men har nackdelen att såtts färgfläckar på plast-
mattor och få dekaler att lossna från modellerna. 

WEBRAOLJA 
Använd i inblandningar på 10 ~° år oljan utmårkt. Det är 
dock en blandolja med hälften ricinolja och hålften 
syntetolja. 

SYNEX 185 
Jag har grundlig erfarenhet av denna olja efter 5 års 
användning och jag kör varje år upp ca 200 I bränsle. Jag 
har ett tiotal motorer av alla sorter från 1,5 till 10 cc. Jag 
har bara tvåtaktare men av både ABC- och vanlig stål-
foder typ. Jag har både glidlagrade och kullagrade mo-
torer, av OS, ENYA, WEBRA och ASP fabrikat. 

En del av de åldsta motorerna är inkörda pä ricinol-
jeblandning och övergången till syntetolja var pro-
blemfri så när som på någon liten omjustering av förga-
saren. 

Jag har mycket få problem med mina motorer och 
skulle jag haft detta skulle jag ju aldrig kunna ägna mig 
åt kommersiell flygfotografering, flygskolning och 
uppvisningsflygning. 

I landet finns det för övrigt många framstående mo -
dellflygare som helt använder Synexoljan. Det hand-
lar om flygare som ofta uppträder inför publik och då är 
en dåligt fungerande motor en omöjlighet. De kör bäde 
tvåtakts- och fyrtaktsmotorer. 

INBLANDNING 
För alla sorters RC-flyg är min StandardblantiIIlIIg
7°i6 Synex och 83°~ metanol. 95 procent av min flyg-
ning sker med detta bränsle. 

För nya motorer eller på annat sätt känsliga körför-
hållanden har jag en Jnkörningsblandnlrtg på 12% 
Synex och 88% metanol. 

Jag har ett par gamla motorer (över 500 tim körtid) 
som tåtar dåligt. I stället för att byta kolv och cylinder-
foder håller jag dem vid liv på en 'Ricynexblandning"
med 6% ricinolJa, 6% Synex och 88 %metanol. 

Detta är för övrigt en bra blandning för Dig som är myck-
et tveksam till syntetoljor och den motsvarar bra We-
braoljan. 

Jag ersätter ibland 59'° av av metanolen med Nitro-
metan och får då extremt lättstartade motorer. Varvet 
ökar däremot inte. 

Råd till dlg som tänker börja använda syntetolja. 
1. Kör din motor pä ett vettigt sätt med omväxlande högt 
och lågt gaspådrag. Om du bara har Nå tågen på trot-
teln -fullgas och tomgång - så år det tyvårr risk att du 
får motorproblem så småningom och då kommer du 
kanske att skylla dem på syntetoljan. 
2. Du tår ofta skruva in brånslenålen lite, respeN 
skruva ut tomgångsnålen. Förgasarblandningen kom-
mer ju nu att innehålla mer bränsle når en del av oljan 
försvinner från din tidigare 20~'°:iga blandning med ri-
cinolja. 
3. Du kommer att få ca 1000 varvs ökning av din mc 
toppeffekt, lite beroende på vilken motor du har. ~ ___ 
vänd detta mycket sparsamt -din motor är konstrue-
rad för det lägre toppvarvet med ricinolja. 
4. På riktigt gamla motorer kan du få problem med att de 
inte tätar riktigt med standardblandningen. Det kan tex 
yttra sig så att motorn stannar när du tar bort glödkläm-
man. Byt fråmst till ett nytt glödstift, försök sedan med 
varmare stift. Nitro kan också hjålpa. Gå, om inget an-
nat hjälper, över till "Ricynexblandning". 

De fördelar som du får med syntetolja är avsevär-
da. Frånvaron av riclnolJekladd upplever många 
som att de fått en helt ny hobby! 

Du får också avsevärt lättare start, särskilt i kallt 
väder. 

Motorerna betkar aldrig mera igen när de ligger 
oanvända. 

Utan att använda nitro så får du högre toppvy 

På kontsnenten och i USA är inställningen till syntetolja 
helt annorlunda än i Sverige. En del av de fördomar och 
myter sim slagit rot i Sverige finns inte där. Tvärtom är 
det så att de dyraste och finaste bränsleblandnings 
i hobbyhandlarnas annonser annonseras som "n 
syntetoljeblandningar". Det finns tyska modellflygare 
som kommit över till Sverige och förvånade kommit ut 
ur hobbyaffären, konstaterande att "man inte hade nä-
gon riktig olja här i Sverige". 

Detta är inget reklamblad i egentlig mening. Under-
tecknad har inte på något sätt fält någon ekonomisk 
ersättning för det av någon part. Jag köper själv all olja 
jag använder. Däremot vill jag gärna propagera för det 
renare och angenämare modellflyg jag själv upplevt. 

Att jag skriver om den svenska oljan beror på att jag 
tycker vi ska köpa svenska produkter och inte sälja ut 
oss till omvärlden. Vi har en egen produkt som fungerar 
och är bra - låt oss använda den. Generalagent för 
Synex-oljan är Nils Holtman (08-974454). Han kan ge 
upplysningar om återförsäljare eller leverera till klub-
bar. 

Bosse Gårdstad, Vallentuna 

~~I 
BO Pr°duCWrt -90 



d°~~3 
GR/PEN 

För ett paz veckor sedan damp en liten bok ner i 
min brevlåda. Den heter "Faktaboken om JAS 39 
Gripen". Som utgivare anges Industrigruppen 
JAS, och den år sammanställd av en Jan Ahlgren 
på SAAB, Flygdivisionen. Kanske fick jag den för 
art jag tidigare stått på Flygvapnets lista över 

;läkare, inte vet jag. 

Det är ett 70 sidors häfte i fickformat, med 17 
korta. kapitel och en hel del illustrationer. Man går 
furst igenom den försvarspolitiska 

ekonomiska bakgrunden till 
~~ ~~ektet, och de turer som 
behandling av riksdag och 
myndigheter haft. Man 
presenterar Gripen-systemet, olika 
modeller, beväpning, under-
leverantörer 

(speciellt med avseende på utländska detaljer) 
och har ett särskilt litet kapitel om "Haveriet 
med provflygplan nr 1"! 

Efter att ha läst denna bok vet jag nu att det 
omtalade elektriska styrsystemet kommer från 
Lear Astronics,USA ,att luftkonditioneringen år 
engelsk från British Aerospace, och att 
automatkanonen heter Mauser. Katapultstolen 
görs av Martin-baker i England. 

Ni visste nog inte att hela 30% av JAS görs i sk. 
kompositmaterial, och att hela planet byggs för 
att tåla 9g. 

~~~~ 
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Den 4 maj -90 provflögs plan nr 2, och den 20 
december provflygplan 4. 

I industrigruppen JAS ingår SAAB, Volvo 
Flygmotor, Ericsson Radar och FFV Aerotech-
gruppen. 

/SAm. 

TM FK-nytt 



DAT SÄR VAR ROLIGT ! 

-.Tyckte Jrabbarna som valde att bygga och 
flyga inomhus med AI~iA Cub o Tre Kronor 
under vintersportlovet. 
TP!'FK ställde vpp som vanligt för att 
syssels~=.tta skolungdom. 
li nder tisdag och onsdag byggide vi modeller 
och. på torsdagen flög vi i köpingehallen, 
en mindre tävling avhölls. 

Klass AT~1A Cub_ 

1 Simon `likson 
2 Lukas Ljungdahl 
3 Jesper Larsson 

Klass Tre Kronor 

1 Johan Nialmgvist 

Söndagar 
kl 1400-1500 
flyger vi inomhus 
i köpingehallen 
välkommen. 
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This 1/48 Scale Drawing is available at 1/- poet Jree (roar Ure Aerorrrodcller Plana Service. 
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COIVrE AND SEE TI-IE LA'r~ST IN AVIATI(.~~ 
'~'ECHNOLOG ~.' 

FEATURING DAILY A ~ RIAL 
IaE~ONSTIZ,.ATIONS OF rI~'HE: 

F~ ~. 4 F/A-18 F-16 F'- l 5 
TC7~IC;ATS ~ HORNETS FALCONS EAGL -~ ~ 

B-S2 F-117 ' ~ A-10. . A.V-8 
TORNADOS JAGUA~.S 

a~~d many ixa.any more..... 
. ~~ ~ 

~ .~~s~~ ~~ ~. ~ ~ y~' ~ ~ ~~~~`R~ ~~IRI~~ ~~~ ~ 
~ , ,~r~`Q~ 

~ .~I~~ ~ Q Q 

ST,A,TIC DISPLA~XS OF THE: 
NIIG-29, 25 & 23 SU,27 SU-7 TtJ~22 F-1 MIRA.0 ~ E 

and yes, even the ~.ard to find SCUD MISS~I~ES 

~II~~V'VO~J~S N~GH'rL'X STA.RT~NG Ari, ~ U S K 

G5 
~ ~~~. 

" A thrill a minute," says Abdrel Senior, Baghdad Times'. 
" A Deepl~~ mo~~ing experience" states Air IV,farshall Aklct~ar, 
" How do you like our thousand poi~us of light so far, Saddcrrn ?" asks Presides+r Ef <<s~~. 

Come .And See What The World Is Tal~in~ ,Ab~~ut 
. _ 

~- ~ s '1  ~ ~ 1 ~ N ~ v8 ~ ~ ~ ~ ~ L-L~~ 1~ ~(t tc'. ? 


