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Har du någon eller några i
klubben som inte använder
dator?
Skriv ut tidningen och lägg ett
ex på klubben.
/Patrik Gertsson

modell@pgdata.se
Sedan första numret av Modellvänner i juli då
jag bara hade egna artiklar så har det nu börjat
komma flera skribenter. Mitt mål är så klart att
få bidrag från alla modellflyggrenar varje månad!
Känner du några som är aktiva med kameran
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och lägger upp bilder och skriver lite på FB så
be dem skicka lite bidrag till tidningen så kan
någon hjälpa till att skriva ut ett klubb-ex till de
som varken har dator eller annan tillgång till
nätet.
Den Gamble redaktör Tingwall är på mig att jag
måste skaffa en MAC och ett proffsprogram för
redigering… Vi får väl se vad det lider om det
kan bli något bättre program än en vanlig
ordbehandlare. Detta är oktober och alltså
nummer 4 av Modellvänner. Jag hoppas att den
blir bättre med tiden. Fasta punkter som Länkar
till handlare och nu även Kalender är rätt så
statiska saker som inte uppdateras om jag inte
får eller hittar nya uppgifter. Hjälp gärna till att
skicka kalenderuppgifter och inbjudningar till
kommande tävlingar och träffar.

Klubbens historia
Många klubbar har en lång historia och det är
kanske någon som samlat på sig en massa
tidningsklipp och foton. Men hur gör klubben
för att bevara denna skatten?
Ett tips är att inte vänta allt för länge med att
digitalisera det som finns.
Tidningsklipp kan skannas till bilder som
behåller sin information långt efter att
tidningspappret gulnat och texten bleknat.
Om klubben har en hemsida så är det ju enkelt
att lägga upp materialet där. Risken finns alltid
att den som har originalet plötsligt tappar bort
det av någon anledning.
http://mfksnobben.se/storyn.htm här finns en
kort historia och länkar till en massa skannade
artiklar.
Foton kan skannas om de är gamla analoga.
Glöm inte att försöka få med lite text till
bilderna. Snart så är de borta som visste vad det
var för motiv på bilderna. Det är enklare med
dagens digitala bilder men även de bör
kommenteras så utförligt som möjligt.
Både MFK Snobben och Ripa MFK lägger
regelbundet upp bilder med en sida per månad.
Det kan bli allt från ett par bilder till hundratalet
på en månad.
Filmer är lite svårare att digitalisera men det
finns företag som är duktiga på detta. En bra
digitalisering består av att filmen ”tvättas” och
sedan skannas varje bildruta och behandlas med
filter för att återskapa så mycket som möjligt av
den skärpa och de färger som har blekts med
åren. Jag har personligen erfarenhet av en firma
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i Malmö som jag anlitat för att digitalisera 8 mm
filmer från mon barndom. Ripa MFK har även
utnyttjat samma firma och just i dagarna kom
det ett reklam-mail. https://digitalafoton.se/
När man fått sina filmer digitaliserade så kan
man skapa ett klubbkonto på Youtube och ladda
upp filmerna för beskådan.

F1C / F1J / F1Q / F1S – motordrift med begränsad motortid /
energimängd
F1D / F1L – inomhus med gummimotordrift

Vad händer – Nyheter

numret av Modellflygnytt men då tappades den riktigt
intressanta storyn om den spännande flygningen över vatten där
Per dränkte sin telefon och programmeringsverktyg till planet
bort.

MFT – har nyheter fån Horizon Hobby.
För tillfället känns det inte som något direkt
revolutionerande utan mest utförsäljning inför
kommande kampanj.
Autopartner – har produkter från MPX,
Extremeflight, Sebart med flera kända märken.
RealFlight RF8 annonsera som nyhet som
simulator. Simulatorn har bland annat modeller
från Horizon Hobby, och Blade.
För vintersäsongen finns Staufenbiel Votec 322
EPP 800mm Kit för 599:- Det finns ingen
beskrivning på vad som följer med, men med
det priset så får man förutsätta att det
tillkommer motor, fartreglage, batteri och
mottagare för att kunna flyga.
Någon som känner för att ge barn / barnbarn en
Scalectric Bilbana så finns det ett gäng att välja
på från runt 700:- och uppåt.

Friflyg F1
F1A / F1H – Segelflyg dras upp med 50 meter lina.
F1B / F1G – Gummimotordrift

Det svenska friflygets center ligger i Norberg med de aktivast
och bästa piloterna i klubben. Där är också hemsidan som har
allt man kan önska.
http://www.norbergsfk.se/

I detta nummer skriver Per Findahl om
strapatserna under EM. Detta har varit med i förra

Linflyg F2
SLIS – Sveriges intressefrämjande av stunt har ett forum där
man kan läsa en hel del om det som händer just nu.

Det händer faktiskt positiva saker inom linflyget!
Hos MFK Snobben i Nymölla Skåne så byggs det på
den gamla lincirkeln så att den ska klara stora
Stuntmodeller F2B och samtidigt görs en andra
cirkel till träning och Combat F2D. Under 2019
kommer troligen ett antal mindre linflygtävlingar att
köras i Skåne.

Radiostyrt F3
F3A-konstflyg / IMAC
På SMFF hemsida hittar man lite bilder och information men på
Facebook finns flera grupper
Nordic Classic F3A
Mini IAC har en fin svensk hemsida http://www.mini-iac.se/
samt ett aktivt forum http://mini-iac.se/forum/index.php

MFK Snobben jobbar med att förstora och förbättra en F2B Stuntcirkel samt bygga en ny träning-s och F2D Combatcirkel.
Efter en dags jobb har vi kommet en bra bit på väg och väntar på att arbetsgänget på 12 personer ska vakna.
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AirCombat
Sju krigsmaskiner i skala 1:12 i luften samtidigt i kamp. Man
tävlar individuellt men har Skvadroner där folk från ungefär
samma geografiska område går samman för att kämpa mot
andra grupper. ACES Sweden har så klart en hemsida där man
kan få tips. Planen är billiga att tillverka och det är ganska stor
förbrukning för de som tävlar. Klassen är riktigt publikvänlig.
På FB finns Svenska Aircombat-Cupen som är en sluten grupp.

Oldtimerflyg

Pylon F3D
Det finns många klasser i modellflygets hastighetsgren.
Information finns på
SPIs Hemsida. Pylon har även en Facebooksida som troligen är
snabbare med information från flera håll.

Se Thomas Nyholms Pylonspalt

F3B-segelflyg / F3J /F3K
På SMFF hittar man en länk till http://www.modellsegelflyg.se/

Se Michael Petriks artikel om ESU.

SMOS heter föreningen för antikflyg i Sverige. Hemsidan är bra
och det finns flera olika Facebooksidor enbart i Sverige om
ämnet.
SMOS sida (senaste post 8 juli)
Oldtimer Modellflyg (28 mars)
RC Oldtimerflyg
Modellflygare som bygger egna modeller ligger inte helt under
oldtimer men har mycket gemensamt.
Modellflyg från planka ..
Gamla modellmotorer ligger även det ganska nära.
OLDTIMER är ju ett mycket stort begrepp och kärnan är så
klart friflygande modeller. Det är svårt att hitta lämpliga fält för
friflyg så de träffar som ordnas drar folk från långa avstånd.

Se Ingvar Nilssons artikel från Västerlösa

F3C-helikopter / F3N
På SMFF hittar man en länk till http://f3c.se/ som uppdateras
rimligt ofta. Diskussioner förs på Facebook F3C och F3N i
Sverige

F3U Dronerace
Dronerace är kanske det senaste inom ”koptersporten”?
http://www.droneraceswe.se/ Fast sidan verkar knappast varken
som senaste eller hetast stället.
FB-gruppen DroneSweden är värd att kolla.
FB-gruppen Drone-racing-Sweden är en annan aktiv grupp.
SDC – Swedish Drone Cup består av 10 tävlingar. Det beskrivs
bra i en tråd på Facebook där det även finns en film som visar
5e tävlingen i Påldalen

Skalaflyg F4

Kolla på
www.skalaflyg.org
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Linflyg kom ganska tidigt och det är speciellt en träff i
Kungsbacka i början av juni som drar mycket folk med modeller
och gamla motorer. Tävling har kommit ganska sent med en
enhetsmodell som heter Weatherman och som kan anpassas till
i princip vilken motor man har liggande.
När det gäller RC med oldtimermodeller så är utbudet av
flygfält betydligt större så det ordnas tävlingar på flera platser.
Här finns säkert grupper som jag missat.

Sida 4

Gurra
Det har ramlat in ett gäng fotoalbum till min epost.
Gurra har en kanal på Flickr där han har lagt upp
sina bilder från många tävlingar världen runt. Bilderna är inte publika men han delar dem till vänner.
Här kommer jag att försöka publicera några bilder
från de olika albumen.
Förra numret skrev jag om den första glödstiftsmotorn som jag sett publicerad i svensk tidning 1949.
Den som jag senare fick reda på att det var Gurra
som vann. På Wiki kan man läsa att glödstiftet uppfanns av Ray Arden 1947. Tidigare gällde bensinmotorer med tändsystem eller dieselmotorer.
Gurra satte sin nya Ohlssonmotor på en friflygmodell som faktiskt flög bort – men återfanns i en
skog.

Gurras fotoalbum 2
Del två blir från VM i USA 1993.
Min F modell med Ohlsson motorn strax före den flög
bort från Sundbro, men hittades i en skog söder om fältet
Gurra

Gurra har fortfarande kvar motorn och originalkartongen. Det var inte enbart friflyg som gällde.
Gurra fick med en linkontrollmodell i Teknikens
värld året efter han hade vunnit Ohlssonmotorn.
Linplanet var försett med en dieselmotor som var
det vanligaste i motorväg.

http://modellflygnytt.se/gamla/1993/Modellflyg
nytt_1993-6.pdf#page=36
Artikeln i MFN innehåller mycket intressant läsning men
bilderna är bara svartvita – här kommer några i färg.

Katalin Findahl, Pelle Findahl, Solveig Eimar, Håkan
Broberg, Nisse Hollander
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Marek Roman Polen

Tävlingsledare Bill Hartill

7 oktober 1993 en bit in på femte perioden i F1C började
det torra gräset brinna och perioden avbröts.

Pelles fru och lagledaen Janne Forsman

Sugden från Canada

Anders Persson fixar modell för start Eddy Astfeldt håller
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Europamästerskapen
i Friflyg 2018
Från Per Findahl och Robert Hellgren
kommer en friflygrapport:
Ungern hade fått både VM 2017 och EM 2018
så årets mästerskap tog oss alltså tillbaka till
Szentes igen. I år samlade mästerskapet 25
nationer. Vi hade tagit med oss massor av
lärdom från förra årets stentuffa tävlingar. Men
samtidigt var förutsättningarna väldigt olika i år
från förra året så vi var lite osäkra på vad
mästerskapet skulle erbjuda. 2017 hade vi ett
fullt lag vilket gör det enklare med modellhämtningar och organisation på startlinjen.
Fältet var också ett annat än det dåliga fältet vi
flög på 2017. Nu var vi tillbaka på fältet som
skulle använts förra året men som man blev
utkastad från efter att tävlanden misskött sig
under världscuptävlingar 2016. Väderprognosen
visade också på mer humana temperaturer i år
än de jobbiga 43 graderna vi hade 2017. Så en
hel del spännande utmaningar väntade det
relativt lilla svenska landslaget som bestod av
Per Findahl, Robert Hellgren och Anders
Persson i klass F1A och Martin Larsson i klass
F1C. Vi hade inga F1B flygare med i år.
Vi bestämde oss för att flyga förtävlingen
Herend Cup som hölls innan EM. Bra träning
med svår termik men relativt svaga vindar. I
klass F1A lyckades Anders Persson bäst med en
finalplats och sedan en topp tio-placering i
finalen. Både Per och Robert tappade tid i
grundomgångarna. I F1C flög Martin bra men
han hade otur i slutet av tävlingen då han
kollidera med en F1B modell efter en minuts
flygtid. En F1C modell, som är förhållandevis
stor och tung, brukar inte ta skada efter en
kollision med en F1B modell, men nu tog det
illa. En stor skada på D-boxen samt sedan
flatspinn till marken med en trasig spets som
resultat. Det blev en del team-bonding i laget då
ett par kvällar fick ägnas åt reparationer. Martin
hade också oturen att dra av en wire på sin
folder vilket också var tvunget att fixas. I
omflygningen i sjunde starten efter kollisionen
fick Martin problem med tanken på sin andramodell och fick då flyga sista perioden med sin
tredjemodell. Motorn var inte så vass så höjden
blev inte bra och några missade sekunder. Alltså
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inga svenska topplaceringar under Herend Cup
men massor av bra träning och erfarenhet inför
mästerskapet.
Arrangören för mästerskapet hade fått en hel del
kritik efter VM förra året. Man hade lyssnat och
lärt sig, samtidigt var alltså väderprognosen
mycket snällare i år och det nya fältet mycket
bättre. Det lovade gott för bra tävlingar.
Modellprocessing och invigning gick smärtfritt
och den första tävlingsdagen närmade sig.
Ordningen i år var att F1B skulle börja, sedan
F1A och sist ut F1C. Vi pratade med det norska
laget, som bara hade F1B flygare i år, om att vi
kanske skulle hjälpas åt att hämta modeller? Det
visade sig vara ett lysande drag.

Dag-Edvar Larsen Norge flög F1B. Svenska laget som inte flög i
klassen var med och hämtade.

F1B dagen började med en hel del vind som
ökade till närmare 9 m/s under dagen.
Hämtningarna för oss var från 1,7 till 2,5 km
och naturligtvis väldigt svåra att hinna med för
de som flög själva. Vegar Nereng flög också
bort en modell som Per och Vegars son ägnade
många timmar till att försöka hitta. Ingen lycka
under själva letandet men modellen hittades 20
km från fältet efter tävlingsdagen. Det norska
laget fick med Dag E Larsen till final där han
slutade på 17 plats. Albert Bulatov, Ryssland
blev individuell europamästare. Laget vanns av
Serbien.
F1A dagen stod på tur. Väderprognosen var
liknande som för F1B dagen men möjligen 1
m/s svagare vind. Vi skulle få hjälp av det
norska laget med hämtning, åtminstone till och
med period fem, sedan var stora delar av laget
tvunget att åka till sitt flyg. Dag E Larsen skulle
i alla fall kunna stanna hela dagen så vi kände
att vi skulle nog kunna klara av dagen om vi
organiserade oss smart och siktade in oss på att
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flyga med två modeller under grundomgångarna. Vi ville ha Martin på linjen för att hålla
koll på tidtagarna, ett jobb som han skötte
suveränt fast det var första gången han gjorde
det, fantastiskt bra. Genom att ha Martin på
linjen istället för att hämta så sparade vi också
hans krafter, ett bra drag eftersom han skulle
tävla dagen efter.
Per var först ut av svenskarna. Taktiken var att
använda Pers goda kunnande med att flytta sig
med modellen på linan. Det brukar alltid vara
trångt direkt när perioden drar igång. Med
smarta nedvindslöpningar kunde Per placera sig
bra på fältet och flyga på andra modeller.

Robert hade också en koppling grymt till höger.
Det såg ut som katastrof för Robert och laget,
men Robert var kvicktänkt och radiofusade
modellen direkt. Landning efter 19,57 sekunder
på tidtagarnas klockor! Man får alltså
omflygning för flygningar under 20 sekunder,
flytet var verkligen med oss!

Robert Hellgren

Pelle Findahl först ut i F1A.

Sedan kunde Anders och Robert välja taktik
beroende på hur vädret skulle utveckla sig. Det
blåste några m/s under första starten och
termiken var svag och ganska svårbedömd. Pers
flygning var på gränsen men tidtagarna gav oss
max, fyra minuter skulle flygas. Anders följde
med en säker max och Robert fortsatte på
samma spår, en bra start av det svenska laget.
Under period två ökade vinden och mer
markerad termik kom. Per maxade säkert medan
Anders fick en liknande flygning som Pers
första. Det räckte åter igen till max, flytet var
med oss. Kommande flygningar fram till femte
perioden blev tuffa med stark vind, turbulent
och svårbedömd termik. Anders flög enkelt och
stupsäkert. Robert flyttade sig också ner i
vinden och piggybackade likt Per.
Per fick kämpa med en del långa perioder med
modellen på linan nere i vindriktningen men
med Roberts hjälp som medlöpare satte han
säkra maxar. Robert hade en urkoppling som var
mycket vänster. Modellen började flyga lågt och
det såg kritiskt ut. Men hans modell flög helt
fantastiskt bra och tog sig snabbt ner i vind,
krokade blåsan och fuse på drygt 100 meter.
Modellvänner Oktober 2018

Vi hade lunchrast efter start fem. Den kom
lägligt eftersom Per hade två modeller 2,4 km
ner i vind och Robert och Anders var sin
modell. Vi mötte upp de norska hämtarna som
gjort ett fantastiskt jobb under dagen. Tyvärr tog
maten slut för de som kom tillbaka sent efter
femte perioden men vi hade bunkrat lite extra
själva så vi klarade oss bra ändå. Det visade sig
att det varit svårt under dagen. Kingdom of
Sweden var ensamma om alla max efter
grundstart fem! Drygt 20 piloter hade fortfarande alla max. Kunde vi bara hålla i de sista
två perioderna så var alltså lagguldet klart. Stor
press! Start sex gick enligt planerna. Under start
sju kom ett stort moln in och skymde solen. Det
gjorde att vinden minskade några m/s och
turbulensen lade sig något, bra för oss eftersom
det teoretiskt skulle bli enklare flygningar.
Robert och Anders hade under de senaste
starterna använt taktiken att vänta lite på linjen
innan de drog upp. Det fanns alltid någon
uppvind att titta på. Per fortsatte taktiken med
att börja och snabbt flytta sig ner i vind.
Per flög först i den sista grundstarten. Säker
max. Anders ut som tvåa. Lika enkelt som
tidigare, Anders krokade en fin blåsa direkt och
maxen såg stupsäker ut. Men efter drygt en
minuts flygning ramlade modellen ur termiken
och dånade mot marken. Efter två minuter såg
det inte ut som att det skulle gå vägen men tio
meter från marken stabiliserade modellen sig
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och Anders fick med sig maxen, pust! Robert
var sist ut, vi hade 20 max, en till så var vi
europamästare. Robert tog ett par varv direkt i
skaplig luft men vi valde ändå den säkrare
taktiken att gå ner i vind för att få lite fler och
säkrare indikationer. Efter en stunds väntande
kom då en bra indikation. Trots den stora
pressen på Robert gjorde han en perfekt start
och modellen steg sakta mot molnen, lycka! 21
max och titeln som Europamästare i lag var klar
för Kingdom of Sweden!
Vi har tidigare varit i en liknande situation när
F1A laget vann guld under EM i Turkiet. Då tog
lyckan över helt efter att lagguldet var säkrat så
de individuella finalerna blev väldigt dåligt
taktiskt utförda. Nu skulle vi inte göra samma
misstag.

modellen såg han en höjd med vass på som
indikerade att det nog var vatten i närheten.
GPS`en visade fortfarande att modellen var 150
meter bort. Med lite panik sprang Per mot
vassen och såg öppet vatten, en sjö! GPS`en
visade 48 meter, modellen är i vattnet!!! Per
plöjde genom vassen och sprang ut 20 meter i
det öppna vattnet och tittade efter modellen.
Några fiskar slog, några änder flydde i panik,
men ingen modell... När Per sprang genom den
blöta vassen dog telefonen så ingen mer GPS.
Per tryckte på sin radio dt och kunde höra
modellen bakom sig, lycka! Modellen låg i
vassen utan kontakt med vattnet, flytet var
fortfarande med oss.
Anders flygning i slutet av finalperioden
landade efter 316 sekunder, vilket räckte till en
bronsplats i den 16 piloter stora finalen, mycket
starkt fluget.

Den första finalen med sex minuters maxtid
annonserades ut men ett
rejält åskväder drog in. Vi
hade
räknat
med
en
termikfinal men nu ändrade
vädret sig radikalt. Efter 40
minuters oväder avtog regnet
och arrangören ville snabbt
igång. Det var nu molnigt
med svagare vind än tidigare
och en hel del fuktighet i
luften efter regnet. Robert
hade två termikmodeller
ihopsatta, hans långa flapper
hade fått en skada och
behövde en testflygning
innan finalen, men det fanns
ingen tid till det. Anders hade
också siktar in sig på att
flyga termikmodeller men
Sergey Makarov tyckte att Foto : Árendás Róbert
kanske den långa flappern De som inte sett ett uppdrag i F1A har missat ett konststycke. Man drar upp segelplanet
en 50 meter lång lina. Sedan dansar man runt i cirklar(kan ta upp mot en halvtimme
skulle passa bättre? Ett med
eller mer) tills man hittar den optimala luften med rätt termik. Då gör man en
lyckodrag att Anders bytte sprinterrusning för att få sådan fart på modellen att man genom att dra i linan som en
taktik och tog flappern. Per spjutkastare (fast nedåt) ger modellen sådan fart att den stiger i princip vertikalt från 50
till runt 100 meters höjd där planet lägger sig horisontellt för att glida med optimal
kopplade ganska tidigt under meter
fart med vinden och helst stiga i termiken. Bilden visar Anders Persson efter rusningen och
finalen, en bra start med den draget som resulterar i att modellen släpper kroken och gerSsverige lagguldet.
långa flappern som började
glida från 118 meter i bra luft. Modellen drog
Det skiljde väldigt lite från bronsplatsen ner i
iväg långt och Per löpte efter. Modellen fusade
resultatlistan, endast tre sekunder ner till plats
18 meter upp i luften, den hade klarat drygt 7
fyra. Robert som flög sin korta termikmodell
minuter enligt höjdmätaren, en vacker flygning.
fick till en bra start men modellen kurvade lite
Men modellen hade dragit iväg mer än en
tight och tog inte riktigt vara på luften. Tiden
kilometer längre bort än de andra modellerna
blev 249 sekunder vilket gav Robert en
som flög i finalen. När Per närmade sig
Modellvänner Oktober 2018
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hedrande tiondeplats.
Två piloter hade klarat maxen så en shootout
om EM guldet i klass F1A skulle hållas 20:00.
Per löpte tillbaka genomblöt efter sitt besök i
sjön. Någon testflög på linjen och Per blev
nervös att de redan dragit igång finalen. Per var
också nervös eftersom telefonen som används
att programmera modellen med var död efter
vattnet. Detta ihop med en trött pilot efter
hämtningen gav lite tunnelseende. Men Robert
var snäll och lånade ut sina torra shorts, byte
också till torra skor och sockor gjorde Per lite
lugnare, telefonen började också fungera så att
han kunde ställa in det sista inför den sista
finalen som skulle flygas. Shootout mellan Per
och den unga Luka Biteznik från Slovenien.
Luka är en atletisk och stark pilot som direkt när
finalen drog igång löpte iväg likt Usain Bolt.
Per insåg att han inte hade en chans att hänga på
Luka så han stannade kvar nära linjen där det
fanns bra områden för att accelerera i starten.
Många ställen ute på fältet hade sprickor och
knölar som gjorde det svårt att springa. Lukas
taktik var troligen att flyga i annan luft än Per.
När någon minut gått drog sig Luka tillbaka mot
linjen och tog en position 200 meter ner i vinden
från Per. Vinden var nu svag och det var svårare
att få bra tryck i starten. Även trötta ben gjorde
starten svårare. Per kopplade först. En bra start,
lite höger och några förlorade meter men
modellen började ändå glida från 110 meter.
Luka kopplade knappt 30 sekunder efter Per, en
bra start också och båda piloterna fick applåder
från åskådarna. Det blev en spännande flyoff att
titta på eftersom modellerna flög samtidigt och
bytte positioner en del och passerade olika
områden med luft. Från början såg det ut som
att Luka skulle ta hem guldet, Pers modell som
gled mer uppvind sjönk fort första minuten
medan Lukas modell höll höjden fint. Pers
modell tog ett stort varv och slutade längre ner i
vind medan Lukas modell gled ut till höger. Nu
syntes det att Lukas modell tappade höjd fortare
och Pers modell knappade in. Båda modellerna
landade samtidigt och det var klart att Per flugit
längst eftersom han kopplade före Luka. Tiderna
blev inte så långa eftersom luften inte var så bra,
men vad spelade det för roll? Per landade efter
307 sekunder, Luka fick ihop 281 sekunder.
Individuellt EM guld till Per!

och Anders hämtade. Den nypreparerad modellen såg bra ut och fick bli förstamodell för
Martin. F1A laget fick verkligen se till att tagga
på, det var många värkande muskler och trötta
hjärnor efter gårdagens urladdning. Vinden var
helt klart svagare än under de två inledande
dagarna. Martin väntade in till att halva första
perioden gått för att få lite mer välmarkerad luft.
Det var en bra taktik som gav frukt, den första
maxen på fyra minuter var ett faktum. Modellen
flög bra i termiken men tightade in i kurvet
ganska mycket. I start två flög vi tidigare. Ett
bra markerat termikområde kom och Martin var
snabbt igång. Tyvärr blev kastet lite höger vilket
gav modellen fart efter motorn stannat.
Modellen klarade inte riktigt av farten ut till
höger utan spiralade mot marken. Modellen tog
till slut ur spiralen men det var för lågt för att
den skulle ha en chans att hänga med termiken.
Det blev en miss för Martin, trist... De avslutande fem grundstarterna blev odramatiska, en dag
på jobbet.... Vi plockade luften bra och Martin
kastade nu suveränt med klockrena urtagningar
som resultat. Martin minskade även på rodret
vilket gjorde att modellen flög säkrare. Så fem
avslutande maxflygningar och en 32:a plats
individuellt för Martin.
Europamästare individuellt blev Alexander
Vyazov, Ryssland. Laget vanns av Ukraina. När
alla tre klasserna summerades var Serbien den
starkaste nationen.
Tävlingarna var över och nu stod bara banketten
och prisutdelningen på agendan. Vi avstod
banketten eftersom den var dyr. Med den dåliga
banketten 2017 i minnet ville ingen betala 50
Euro för årets bankett. Men prisutdelningen blev
naturligtvis legendarisk för oss. Först upp på
pallen av alla var Anders Persson för sitt brons.
Det var Anders första individuella mästerskapsmedalj, en lycklig Anders!
Per fick ta plats högst uppe på podiet efter sitt
guld och sedan följde Du gamla du fria. Därefter
delades lagmedaljerna ut och hela svenska laget
inklusive Martin som lagledare fick varsin
guldmedalj, härligt!
Så var mästerskapet över. Martin drog hemöver
med sin Saab, Robert och Anders körde hem
Pers Volvo. Per skulle vila några dagar vid
Balaton innan han skulle vidare för juryuppdrag
under junior-VM i Bulgarien.

Den sista tävlingsdagen kom och vi skulle flyga
F1C. Per var på linjen och kollade tidtagarna
och luften ihop med Martin som tävlade, Robert
Modellvänner Oktober 2018
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Anders Persson tog brons på EM i F1A 2018

Flapper – vinge med variabel geometri.
Se länk :
http://www.norbergsfk.se/globalassets/norbergsfk---flygsport-friflyg/dokument/f1aflappers.pdf
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Europamästaren i F1A 2018 – Per Findahl

Resultatlistor : se länk – klicka vidare
för fullständiga listor mer än
medaljplatserna.
http://www.freeflightnews.org.uk/champs
/ch18/ff18.htm
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Västkustträffen Linflyg
På grund av stormvarning flyttades
linflygtävlingarna en vecka framåt från den 22
till den 29 september.
Huvudtävlingen var Stunt F2B.
1 Staffan Ekström
med 76,6% av max
2 Michael Palm
med 64,6% av max
3 Niklas Löfroth
med 62,4% av max
Det tävlades också i oldtimerklassen
Weatherman Speed där man med samma
flygplanstyp tävlar med i motorklasser och
räknar resultatet i %-jämförelse med tidigare
tider i tävlingar. Beroende av motorstorlek så
varierar linlängden. Den flugna sträckan ska
vara en halv mile. Linlängden blir då bestämd
av antalet varv som ska flygas. Det antal varv
som gäller för klassen ska stå på vingen på
planet.

Exempel : klass 6
Motor : upp till 6,6 cc .40
Linlängd : 60´ (18,29m)
Antal varv : 7 – flugen sträcka 804.5 m
1 Thomas Jansson klass 6G 137,2 km/h 103,3%
2 Ingemar Larsson klass 0 119,7 km/h 100.0%
3 Kauko Kainulainen klass 4G 132.2 km7h 93,2%
Staffan Ekström
segrare i F2B.
Foto :
Niklas Löfroth

Foto Isabelle Johansson
Weathermangänget med olika klasser Thomas Jansson mitten överst raden med gult plan ”7” <6,6 cc. Ingemar
Larsson nedre raden till vänster med gul jacka och rött plan < 1,0 cc. Kauko Kainulainen undre raden längst till
höger med orange plan < 3,5cc. Michael Palm översta raden näst längst till höger blått plan <2,5cc Ingvar Nilsson
nedre raden 2a från vänster med rött plan Klass 1 som är ursprungsklassen med Mills 1,3 cc dieselmotor

Modellvänner Oktober 2018
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Oldtimerflyg på
Östgötaslätten.
Det är inte lätt att hitta bra flygfält för friflyg. Efter skörd av
grödor på hösten så blir det lite
lättare och i SMOS har det sonderats
lite bland storgårdar i landet. Lars
Karlsson hade planerat en höstträff
hos Jakob Olai på Marås Herrgård i
Västerlösa, Vikingstad den 20 oktober.

Lars Karlsson har vevat in motorn i sin Senator och ber Lena
om tidtagning

Ingvar Nilsson var med
och skriver ett par rader
och skickar ett par bilder.

En idyllisk höstäng inbjuder till friflyg.

Ja det var en riktig kanondag som började riktigt bra.
Jag skulle samåka med Lasse o Martin som kom från
Nossebrohållet. Eniros vägbeskrivning tycke att det
var bäst väg via Falköping och sedan ner mot Jönköping. Så vi stämde träff på IKEAS parkering i
Jönköping så skulle vi kunna samåka c:a 12 mil
varje väg. När jag var litet väster Ulricehamn ringde
Martin och sa att de inte var långt från Timmele Va! säger jag - hur har ni kört då? Jo vi tog den
vanliga vägen via Annelund. Jamen då kör ni ut på
RV40 i Ulricehamn? Jodå. Men då träffas vi på nya
ICA Maxis parkering, jag svänger in här nu! Knappt
10 minuter senare vidtogs litet omlastning och vi
fortsatte sedan och kom fram i god tid. Vi kunde
samåka 16-17 mil i vardera riktningen. Och flygandet gick ju bra för mig.
På hemvägen stannade vi vid gamla Brötjemark stället som var öppet dygnet runt förr i tiden och
tydligen är det fortfarande. Nu heter det Vätternleden... till min osannolikt stora glädje hade fanns
stekt kalvlever på menyn! Tror inte jag ätit lever på
ett helt år. Jag fick ett jättelass med riktigt bra lever.
När jag kom hem möttes jag av yngsta barnbarnet
Maximilian, som väl är si sådär 19 månader och
alltid jätteglad.
Jo det var en fantastisk dag på många olika sätt...
...och jag trodde det var blåsten som gav så otroligt
lyft i min Viking när den var precis över huvet men
sedan sa Martin "ja du märkte hur termiken gjorde
att det inte gick så lätt att slacka linan så du kunde
koppla loss???"
MVH // Ingvar
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Hans Karlsson visar sin Antonov An-2 innan en provstart. Motorn är vevad. - se tummen mot propellern!

Lasse Larsson hjälper mig att byta fuselina. Något höll kvar den
gamla linan och till sist fick han in en ny lina.

Martin Larsson tittar på Hans Karlssons vackra Korda 37 (en
äkta Wakefield alltså) vars fena är asymmetrisk för att få den att
kurva.
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Pylonspalten
Go Fast Turn Left
Text & bilder Thomas
Nyholm, Ludvika RFK
Hej, Kan jag göra det enkelt för mig och länka till
FAI-reglementet? Där finns
såklart all "nördig" information om du söker något
mer :-)
https://www.qmara.org.au/SC4_Vol_F3_Pylon_14.p
df
Lite F3D fakta.
Minvikten på en F3D-kärra är 2250 gram, max =
3000 gram.
De flesta i landet flyger med Börje Ragnarssons
"Ultima", ett väldigt kursstabilt plan som har visat
sig fullt konkurrenskraftigt internationellt. Emil Broberg som vinner det mesta här hemma flyger dock
ofta en Tjeckiskt gjuten kärra som han kommer
väldigt bra överens med. Den har inget namn utan
kallas därför för "No Name". Materialet i en F3Dmaskin som ska hålla för tvära svängar i 350 km/h
består mycket av en kolfiberförstärk glasfiber/balsa
konstruktion som är lackad i negativa formar i samband med vakuumgjutningen. Spännvidden ska vara
mellan 1150 och 1800 mm och vingen får inte vara
tunnare än 22 mm vid roten.
De flesta använder sig av den Holländska motorn
"MB Profi". Några kör med en Italiensk motor, DKT
F40, och det är även en motor från Ukraina på gång
sägs det. En av målsättningarna för att lyckas och
att det ska gå så fort som möjligt i luften är att ligga
på ett markvarv på minst 30 000 med en så maxad
propeller som möjligt. En lite för stor propeller kan
räcka för att motorn ska gå varm och det vill man
absolut inte, här pratar vi om millimeter-skillnader
på diametern, hundradelars shimsning av toppen
eller någon millimeter längre eller kortare pipa. På
startlinjen är det till slut callern´s (mekanikerns)
inställning av bränslenålen som visar om alla inställningar har blivit rätt.
I F3D har vi efter identifieringen av modellerna 60
sekunders startprocedur.
Eftersom dom här motorerna inte har någon trottlingsmöjlighet utan bara ett stort insugsventuri vill
vi inte starta direkt utan väntar till det är ca 25-30
sekunder kvar. Allt för att inte prylarna ska bli överhettade. Den sista justeringen av bränslenålen görs
när det är ca 3-5 sekunder kvar.
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Emil Broberg redo att läsa ett heat åt pappa Gunnar.

Starten går med en sekunds mellanrum mellan banorna för att undvika krock i startögonblicket och
varje bana har sen en varsin individuell tidtagning.
Funktionärer övervakar så att ingen flyger innanför
stolparna och registrerar i så fall det med ett trådlöst överfört datasystem.
När tio varv är genomförda stänger vi av motorerna
genom att strypa bränsletillförseln via ett servo och
glider sen ner och landar. Ett nog så svårt moment
då man bara får en chans att komma rätt. Efter
landning får vi små tidslappar utskrivna där startvarv, varvtider och eventuella cuttar (flygning innanför stolparna) samt sluttiden syns. Den hjälper
oss att analysera heatet och se var man kan hämta
tid till nästa heat.
Triangelbanan som vi flyger har måtten 180+180+40
meter. Från stillastående start så flyger de snabbaste teamen ett varv, som teoretiskt alltså är 400
meter, på ca 5,5 sekunder (262 km/h). Med startvarvet som brukar ta 8-9 sekunder innan farten är
uppe så är en sluttid på under 60 sekunder inte
ovanligt.

Simon Nyholm har just vunnit heatet och pappa är Thomas
överlycklig.
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Segelflygspalten
ESU Vad är det?
Text och bilder Micael Petrik

ESU är förkortning för
ElSegelUtmaningen
Det är en online tävling som
huserar på forumet :
www.svensktmodellflyg.se
och pågår mellan 1:a Mars till
31:a Oktober. Med ”online
tävling” menas att man flyger sina omgångar själv
eller med sina modellflyg kamrater på sitt eget fällt
(eller kanske på någon klubbs fält). Tävlingen är
enkel och öppen för alla som vill vara med.
Jag själv började flyga elseglare 2014 och var direkt
med i ESU den säsongen.
Anledningen till detta var att svensktmodell-flyg.se
var det intressantaste svenska modell-flygforumet
för mig och avdelningen Segel/ Hang den mest
aktiva och intressanta delen i forumet.
Jag ställde ganska många nybörjarfrågor vintern
2013/2014 och fick MASSOR med bra svar och
hjälp vilket gjorde mig ännu mer intresserad av att
prova elsegelflyg. Nu menar jag att killar som tävlat
F5J, F3B, F3J mm många år längre än jag ens har
modell flugit brydde sig om mig som nybörjare och
gav mig bra svar och förklaringar vad för dumma
frågor jag än lade in.
Så kom då 1:a Mars 2014 och då jag är ganska snål
med min hobby ibland hade jag inte hittat något
passande plan ännu (till det pris jag ville ge). Men
jag vägrade att lämna en månad utan resultat så jag
tog fram en liten Multiplex Merlin med Vingspann
783 mm och en vikt på ca 290 gram.

hur? Jag flög massor denna sommar 2014.
Jag hamnade efter Oktoberomgången på 6:e plats
bland 21 deltagare och kände mig väldigt nöjd.
Detta berodde inte på att jag var bra på termikflygning utan att jag var enveten och lämnade in
resultat varje månad.
Efter Multiplex Merlin-flygningen blev det en
begagnad Multiplex Cularis 2610 mm & 1700 gram
flygvikt vilken pga. tyngden byttes till en EasyGlider.
Senare kom en lättvikts seglare som heter TopModel
Astra och en Multiplex Heron. Inför säsongen 2015
en begagnad AVA Pro El med skev och klaff med
spännvidd 3700 mm. Den kändes enormt stor!
Man kan alltså flyga ESU med vilken seglare som
helst men det skadar inte att ha bra kräm i motorn då
varje sekund motor är avdrag i poäng.

Super AVA Pro

Mina två sista ESU omgångar denna säsong har jag
faktiskt flugit med en El-motoriserad Blue Phoenix
och jag är förundrad över hur bra en så gammal
konstruktion flyger om man bara får till TP rätt.
Nackdelen med Blue Phoenix är att en sida/höjd
seglare är svårare att pricklanda med än med en
seglare med skev och bromsar. Å andra sidan ger RE
handikappet dubbla landningspoäng likaså ger
borstad motor bara halva poäng-avdraget.

Elkonverterad Blue Phoenix

Det man behöver är förutom en elseglare och
sändare är ett måttband och en landningspunkt och
något att ta motor tid och totaltid med (vilket de
flesta sändare har inbyggt). Landningspunkt kan
vara vad som helst som exempelvis plånboken eller
en ihop tejpad papperskaffemugg med lite sten i.
Multiplex Merlin

Inte den optimala termikdraken alltså! Men i ESU
är ett resultat bättre än inget resultat skulle det visa
sig även om jag inte ens fick hälften av de poäng de
duktiga killarna fick.
Jag förstod ganska snabbt att det egentligen handlar
om att tävla mot sig själv och om man vill få in
resultat varje vecka måste man ju ut till fältet, eller
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Regler för "Elsegelutmaningen"
1. Alla elseglare kan delta. En klass, oavsett
spännvidd, vikt eller motorsetup.
2. En omgång består av tre starter (= 1 omgång) i
följd med samma plan inom ett 4-timmarsfönster.
Du får posta hur många resultat/omgångar du vill
per månad, bara den bästa omgången räknas. En
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omgång får avbrytas, varvid de genomförda starterna
annulleras, varefter en ny omgång kan påbörjas, men
denna annullering skall bestämmas innan nästa start.
För att en start skall räknas som början på en
omgång skall piloten innan starten bestämt sig för att
detta är en tävlingsstart. Posta resultatet så fort som
möjligt efter genomförd omgång, dock senast den
1:a i efterföljande månad. Resultaten från varje
månadsomgång läggs ihop och summeras. Vid
säsongens slut har vi en totalsegrare. Det sämsta
resultatet i perioden mars-juni samt det sämsta
resultatet i perioden juli-oktober kommer att strykas
och ej räknas med i totalpoängen.
3. Arbetstiden är 8 minuter, 1 poäng/sek, inklusive
motortid, (480 poäng).
Tidtagning rundas av neråt till närmaste sekund.
Flygtid över eller under 8 minuter, dras av med 1
poäng/sek från maxpoäng (480 poäng).
4. Laddning av batterier mellan omgångarna är
tillåtet.
5. Motortiden är obegränsad i varje omgång, men
bara ett motorpådrag per start
Motortiden, liksom flygtiden, räknas från det att
planet lämnar handen och rundas nedåt till närmaste
sekund, dras av från maxtiden 8 minuter (480 poäng).
Borstmotorer får göra 50 procent avdrag på sin
motortid.

det genom att lägga in sitt plan i Modellarkivet här
på forumet, eller genom att skriva en utförlig
beskrivning av planet vid första starten och sedan
länka till det inlägget.
Här kommer ett exempel på hur du kan redovisa
dina starter.
1:a starten.
7 min och 20 sek, landning 2 meter, motortid 30
sekunder.
420 poäng +20 poäng +27 poäng -30 poäng = 437
poäng.
2:a starten.
8 min och 10 sek, landning 7,5 meter, motortid 40
sekunder.
480 poäng -10 poäng +9 poäng -40 poäng = 440
poäng.
3:e starten.
8 min prick, landning 15 meter, motortid 35
sekunder.
480 poäng -35 poäng = 445 poäng.
Slutresultat= 430+ 440+ 445= 1315 poäng
Så ladda upp nu inför ESU 2019 och var med och
flyg. Termikflygning är roligare än man tror.

/Micael Petrik
Första inlägget om ESU var den 5 februari 2008

6. Landningspoäng delas ut om landningen sker
inom en tänkt 20 meters cirkel.
Du mäter från cirkelns mittpunkt till flygplanets nos.
Tips, skaffa ett 10-meters måttband.
Landningspoängen beräknas enligt följande:
Landningspoäng
0-1
meter
1-2
meter
2-3
meter
3-4
meter
4-5
meter
5-6
meter
6-7
meter
7-8
meter
8-9
meter
9-10 meter

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3

poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng
poäng

För plan med trekanals styrning, t.ex höjd-sidamotor eller höjd-skev-motor, och som saknar
bromsfunktion dubbleras landningspoängen.
7. All form av telemetri och gyrostabilisering är
otillåten. Enda undantaget är säkerhetsrelaterad
telemetri såsom batterispänning och/eller signalstyrka. Elektroniska höjdbegränsare är däremot
tillåtna.

Elektronisk höjdbegränsare
Sitter mellan radion och fartreglaget.
Drar ner trottel till noll när planet
kommer upp till inställd höjd.
Återställs när man landat och brutit
strömmen.
https://www.hyperflight.co.uk/produc
ts.asp?code=CAM&name=camheight-limiter
https://www.esoaringgadgets.co.uk/in
dex.php?main_page=product_info&c
Path=35_4&products_id=8

8. Vid resultatredovisningen skall också anges vilket
plan och vilken setup som använts. Förslagsvis görs
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Vågar du ta isär förgasaren
till din bensinmotor?
Artikel och bilder :
Anders Hellsén
Förgasaren är, till vilken
motor som helst, en oerhört viktig detalj, oavsett
om det är en ”enkel” venturi till en linstyrd modell,
eller en mer avancerad variant, som till en bensinmotor. Utan en fungerande förgasare kommer inte
motorn att fungera, det är vi nog helt överens om.
Jag håller just nu på med renoveringen av en gammal IMACmodell, och när man inte har nått annat
att göra, så tog jag mig ann förgasaren. I det här
fallet är det en Tillotson HS-232E, 13,5mm membranförgasare.
Illustration 1:
Skitig. Dom flesta
skulle kalla detta
"översidan".
Överst ses nålarna
och hävarmen till
gasspjället. Det
lilla röret till
höger är ventilation för membranet.

Valbro
och
andra fabrikat
av membranförgasare ser,
och fungerar på
samma
sätt.
Dom har inget upp eller ner, utan bara en ”motorsida” och en ”luftburkssida”. Typ.
Illustration 2: "Undersidan". det är
egentligen här det
intressanta händer,
eller inte! Längst
ner till höger är
röret där man sätter
slangen från tanken.

Jag har naturligtvis tagit bort
förgasaren från
min motor, en
3W 106cc av
äldre
modell.
Och innan jag
pillade isär den här skapelsen såg jag till att det
verkligen fanns reservdelar till den, i detta fall ett
"repair kit" från Tillotson. Nu börjar det roliga. Ta
fram en ren och bra burk, gärna med ett lock till, om
man måste avbryta jobbet. Ta sedan fram din bästa
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mindre skruvmejsel och skruva IN högfartsnålen i
botten, bara till det tar stopp, inte hårdare. I mitt fall,
ca 1 varv (snålt?). Notera detta på ett papper. Skruva
nu ut och bort nålen helt och lägg den, tillsammans
med fjädern, i din burk. Gör samma sak med lågfartsnålen. Min var också här ca 1 varv.
Illustration 3: Nålarna. Den vänstra
är högfart och den högra således
lågfart.

Oroa dig nu inte för att du inte
kommer ihåg var nålarna satt,
dom passar bara i ett av hålen
:). Passa nu på att titta bredvid
hålen på förgasaren, det står H
och L (High och Low). Högfarten är den nål som är längst
från motorn.
Lokalisera det lock, som oftast kallas ”översida”. Det är det lock som har ett
ventilationshål i sig. Ibland kan det sitta en nippel
där, så man kan sätta en slang på den. Det sitter i alla
fall med 4 skruvar, vanliga spårskruv i mitt fall.
Lossa skruvarna och lägg dem i burken. När alla
skruvar ligger i burken så kan du känna om du får
loss metallocket med fingrarna, det kan sitta rätt
hårt, så var försiktig. Använd i värsta fall en liten
skruvmejsel, för att bryta loss locket från packningen, men LÅT PACKNINGEN VARA KVAR mot
förgasaren. När du fått bort locket borde det se ut så
här ungefär.
Illustration 4:
Membranet,
hjärtat i
förgasaren.
Behandlas
med varsamhet, även om
det ska bytas.

Lyft
nu
för-siktigt
upp kanterna på membranet du ser. Det sitter nämligen ikrokat i en hävarm i mitten, och är man oförsiktig, kan
man göra sönder saker. Även om det ska bytas, så
vill man gärna se hur det fungerar. Lyft nu försiktigt
bort membranet
från
hävarmen så
fortsätter
vi
efter nästa bild.
Illustration 5:
Under membranet
finns dessa godbi-
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tar.

Illustration 7: Chokespjäll med axel och hävarm på höger sida.

I det här skedet kan jag säga att många fuskar. Även
de som är ”proffs” på detta, dvs. motorsågsreparatörer och andra gräsklippare. Steg ett, hävarmen till
vänster, sätt ett finger på den och känn att den rör
sig, och även att nålventilen under rör sig. Detta är
99% felet på våren, när modellen stått en vinter och
inte startar. Nålventilen har torkat fast i sätet. Har du
enbart det problemet kan du sätta ihop förgasaren
nu, sluta läsa och gå ut och flyga, så fortsätter vi
andra att göra rent HELA förgasaren. Dom som
fuskar, ser inte ens åt de små aluminiumbrickorna.
Men det är viktigt att kolla även där.

Notera gärna vilken sida som var
utåt. Dra nu ut hela
axeln från huset,
håll för hålet med
kulan och fjädern,
och lägg sedan allt
samman i burken. Du behöver normalt inte plocka
isär hävarmar och annat som sitter på axeln.

Håll kvar ditt finger på hävarmen och skruva bort
skruven som håller axeln. Ta nu skruven, axeln,
hävarmen, ventilen och den lilla fjädern under
hävarmen, och lägg detta i burken.

Illustration 8: Spjällaxeln uttagen och i det lilla hålet till vänster, ser man kulan, och under den, fjädern.

Illustration 6: Ventilen, axeln, hävarmen och fjädern. Skruven
ligger redan i burken.

Vänd nu förgasaren så du får ”botten ”upp. Här kan
det skilja lite på konstruktion. En del, oftast mindre
förgasare, har bara en centrumskruv, medan större
har 4 i hörnen. Jag har i alla fall tagit bort mina 4
skruvar (burken) och tagit bort locket. Här sitter det
2 ”packningar”, en ganska tunn och en lite tjockare.
Den tunna, ser ofta ut som lite ihålig, har några flärpar som ska passa mot hål i förgasarhuset, den
tjocka bygger utrymme. Ska du återanvända dem
(snåljåp) så ska den tunna sitta mot huset.
Vänd nu förgasaren så du ser chokespjället. Det är
det spjäll som går att stänga, utan att det öppnas
igen. Det sitter dessutom längst från motorn. 2 viktiga saker att hålla reda på nu. 1 Skruven i mitten av
spjällplattan KAN och SKA sitta med blå Locktight,
alltså ganska hårt. 2. Till vänster i bild, där axeln går
igenom huset, sitter en fjäderbelastad metallkula.
Håll för hålet när du drar bort axeln, så får du behålla kulan och fjädern, och spar troligen mycket tid
och svordomar på golvnivå. Håll nu hävarmen så du
kommer åt skruven med en bra mejsel och ta bort
skruven. Vrid tillbaka axeln så spjället står helt öppen. Ta tag i brickan med fingrarna och dra ut den.
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På andra sidan nu sitter gasspjället och flinar åt dig.
Vänd runt förgasaren och stirra tillbaka. Lika enkelt
här, en centrumskruv, vik upp och ta ut brickan. Se
upp med den fjäder som, original, sitter där för att
dra ner spjället på tomgång. Den ser klen ut, men
kan göra ont om den hamnar fel. Notera gärna vilka
hål den använder som mothåll.
Illustration 9: Motorsidan av förgasaren. Överst tv nippeln för
besinslangen, mitten är gas-spjäll, till höger är hävarmen för
den samma. Det
lilla hålet nästan
mitt i bild är det
hål som får hela
enheten att leva,
om det passas in
mot förgasarfot
och motor vill
säga....

Vänd tillbaka till ”botten” på enheten så ska jag visa
en hemlighet. I ett av hålen här, sitter det nämligen
en sil, som väldigt få vet om. Den är väldigt liten
och har jättelätt att samla på sig skräp, för den sitter
precis där allt bränsle kommer in i förgasaren. Silen
i sig sitter inte fast, bara nedklämd i botten på det hål
som är närmast in-röret för bränslet. Ta försiktigt en
nål eller möjligen en smal kniv och fiska upp silen,
ni kommer bli förvånad hur det ser ut. Hittar nu färgflagor här, så sluta använda jeepdunkar. Hittar ni
”nylontrådar” så sluta använd gröna reservdunkar.
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men öppnar bara så många som behövs, beroende på
spjällets läge. Lågfartens munstycke ger bränsle i
hela registret. Mer om det i justeringsbiten senare.
Lägg brickorna, även om de är förstörda, i din burk.
Illustration 12:
"Undersidan" blottad. kontrollera
noga att alla hål och
gångar är fria.
Kontrollera även att
nippeln för bränsleslangen sitter fast,
denna är nämligen
bara ditsatt med
(hård) presspassning
Illustration 10: Den lilla silen, uppfiskad ut hålet. rengörs den
väl, kan den petas tillbaka, men inte fören senare!

Vänd nu åter igen förgasaren så ni har membransidan uppåt, så ska vi göra en sista sak. Lite knepig,
men väldigt viktig. OBS! Detta ska INTE göras om
man inte fått tag på en helt komplett sats. Bara
membran och packningar funkar inte!
Ni ser de 2 små locken av aluminium? Dessa 2 ska
vi nu ta bort. Det kräver lite våld, ett skarpt verktyg
och lite mer våld. Verktyg: en liten hammare, en
mycket vass spik eller dylikt, grov synål kan gå. Håll
förgasaren stadigt och sätt din vassa sak i närheten
av mitten på det större av locken. Knacka till med
hammaren så du får ett hål och på så sätt kan bryta
bort locket. Gör likadant på det lilla, var försiktig så
du inte bottnar! Du kommer förstå när du ser ner i
hålen.

Du har nu pillat isär hela förgasaren och den ligger i
en burk. Den blir inte renare av det, men det är lättare att göra ren den nu än förut. Jag har tillgång till
en ultraljudstvätt, en billig och ”bra” är en från Claes
Ohlson. Är den väldigt skitig så torka bort det värsta
med en trasa och låt sedan tvätten göra jobbet. Den
kommer åt i alla utrymmen. Har man ingen tvättmaskin kan man köra med T-röd, pensel, tops och annat, så gott man kan, det blir i alla fall oftast inte
sämre.
Efter tvätten ser det roligare ut. Torka av alla saker
med en trasa.

Il
lustration 13: Delarna urplockade ur tvätten.

Illustration 11: Båda brickorna borta och hålen blottade. den
stora brickan täcker 3 mindre hål och den lilla ett lite större hål.

Dom hål ni nu kan se i hålen.... har följande funktion. Det ensamma hålet, i den lilla brickans brunn, är
lågfartsmunstycket. Här kommer bensin när
gasspjället inte är öppet (så mycket). Dom 3 hålen i
den andra brunnen är således högfartsmunstycken,
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Har du tillgång till tryckluft så är det bra att använda
det att blåsa rent i alla kanaler, hål och gångar man
hittar.
Och nu till det roliga, vi ska ju sätta ihop den med!
Den erfarenhet jag har av dessa förgasare, kommer
från flera års mekande med gokarts, där de var ett
måste i enhetsklasserna. Det man ska veta, är att de
är gjorda för att motorn de sitter på, från början, ska
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gå på tomgång, och på fullt skaft, inget annat. Ingen
kör en röjsåg, motorsåg eller lövblås på halvgas och
opponerar sig mot att mellanregistret är skit. Det
finns helt enkelt inga sådana inställningar på de där.
Antingen eller, fullt eller inget. Har man tur, kan
man få någonting som liknar bra mellanregister. Får
man inte det, byt förgasare! De är individer. Under
gokarttiden hade vårt team med 2 st 85cc kartar en
12 liters hink med förgasare. Det var lättare, och
gick fortare, att byta till en annan, än att försöka få
en som inte gick bra att fungera.
Okay, då börjar vi sätta ihop den. Kontrollera vilka
delar som är med i rep-satsen. Jämför de med de
gamla delarna. Jag tyckte det var synd att fjädern till
hävarmen inte fanns som ny, och lika så axeln till
den samma, men man får kanske inte allt för 200kr.

Illustration 14: Rep-satsens innehåll. Du får troligen återanvända fjädern och axeln till hävarmen.

Vi börjar med något enkelt. Gasspjället t.ex. Se till
att returfjädern hamnar rätt, om du använder den.
Vissa tar bort den för de anser att det blir en belastning på servon. Sätt dit låsningen med brickan som
håller den på plats, och sätt spjället på plats UTAN
att skruva fast det. Öppna och stäng spjället några
gånger så du ser att det sluter (hyfsat) tätt i öppningen. När du är nöjd sätter du EN droppe gänglåsning
på skruven till spjället och sätter dit den, utan att dra
åt 100 %. Öppna och stäng spjället ytterligare några
gånger och dra sedan år skruven ”lagom” hårt. Du

vill INTE att lossnar under gång, för den trillar
garanterat INTE ut i fria luften.
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Illustration 15: Gasspjället centrerat bra. det blir aldrig 100 %
tätt, gör så gott du kan utan att bearbeta något.

Nu är det chokespjällets tur. Vänd på förgasare och
lokalisera det hål som fjädern och kulan ska ner i.
Har man lite tjocka fingrar, som jag, använd en pincett eller liten näbbtång så går det lättare att få det på
plats. Axeln till chokespjället hålls inte fast med
någon låsring, utan det sitter på plats ordentligt när
spjället är på plats. På axeln finns en liten grop i den
ände som är vid kulan. Pressa in axeln så du känner
att den hamnar på plats, och känn att den ”hugger”
när kulan går in i gropen.

Illustration 16: I lilla hålet till vänster är nu fjädern och kulan
istoppade. Axeln trycks på plats från höger.

På gokartbilarna tog man bort chokespjället, för där
kunde man lägga handen över luftburken, lite knepigare i kåpan på t.ex. en IMAC-modell. Vissa Chokespjäll har ett hål borrat för att släppa igenom en
aning luft, även när man chokar. Detta hål kan med
fördel lödas igen på en modellmotor. Blir betydligt
bättre chokeeffekt. Det är ju så att vi nästan alltid,
handstartar våra motorer, och då blir det bara ett
varv i taget, jämfört med t.ex. en dragstart, som ger
5-8 varv på ett ryck. I mitt fall är det en ”halvmåne”
uttaget i kanten på brickan, så jag låter den vara så.
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Illustration 19: Metallsilen sitter i det nedersta
mittenhålet. Den tjocka
packningen gör att det
finns utrymme för bränslet att gå rätt väg.

Illustration 17: Hela choken monterad. Glöm inte låsvätska på
skruven!

Då går vi över till ”översidan” av förgasaren, den
sida där membranet sitter. Lokalisera din nya nål,
hävarm och dom 2 aluminiumbrickorna i satsen. Du
behöver dessutom fjädern och axeln till hävarmen.
Kontrollera noga dom 2 hål där aluminiumbrickorna
ska sitta, så det inte är smuts där. Du ska se ljuset i 4
små hål. Lägg nu dit brickorna i hålen. För att
knacka till dom så dom expanderar ut och fastnar så
använder jag en liten skomakarhammare och baksidan på en 4mm borr. Brickorna är mjuka! Knacka
till EN gång, inte för hårt, men distinkt, och kontrollera om den fastnade. Om inte, knacka till en gång
till. Dom ska bli platta på toppen, men inte bukta
nedåt. När du är nöjd sätter du nålen på plats i sitt
hål. Sätt fjädern i fördjupningen bredvid, montera
axeln i hävarmen och sätt fast allt med skruven som
håller det på plats. När detta är gjort ska hävarmen
lyfta nålen med lätthet, samt sätta den på plats, utan
annan hjälp än av fjädern.
Illustration 18: Nya
alubrickor, nål och
hävarm på plats. Nål och
hävarm ska röra sig lätt.

Vänd nu förgasaren
så ”botten” kommer
upp. Hitta det nya
metalfiltret och sätt
det försiktigt på plats.
Det händer att det
”kantrar” i hålet, ta
då upp det och gör
om. Pincett och en trubbig balsapinne kan vara till
hjälp här. Nu ska de nya packningarna på plats. Ta
den tunna som nästan täcker hela botten och lägg
den på plats, åt rätt håll. Det finns 2 flikar som agerar ventiler, som ska täcka 2 av de små hålen. Den
lite tjockare packningen ska sedan ligga uppe på och
täta mot locket. Kontrollera att allt ser bra ut innan
du skruvar fast locket, som troligen bara passar på
ett sätt.
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När locket på undersidan sitter som
det ska, vänd till
baka till översidan.
Leta reda på dina
bränslenålar. Montera dem i sina hål,
skruva dem ända in, bara så de tar i botten, och
skruva sedan ut dem 1 ¼ till 1½ varv var. En sak
som är bra att veta om nålarna, är att lågfartsnålen är
helt öppen vid 2 varv, där efter händer inget, oavsett
hur mycket det är öppet. NU finns det ett trick man
kan använda sig av, för att få lite olika karaktär på
motorns gångsätt. Om man har tillgång till en speciellt framtagen tryckmätare, finns hos gokarthandlaren kanske, kan man nu koppla den på bränslenippeln. Sedan pumpar man upp tryck och ser när/vilket
tryck som nålventilen öppnar på. Ja, jag vet att den
öppnas med vakuum, från andra hållet, men häng
med lite nu. På gokartbilarna vill man ibland ha motorer som gick bra (bättre) på höga varv. Det vi kom
på då var att sträcka lite på fjädern till hävarmen. Då
öppnar ventilen ”senare” och vi upplevde motorerna
som rappare och piggare, på högre varv. Ville vi att
de skulle gå på ”låga” varv, klippte vi av ett varv på
fjädern, och då öppnade den tidigare. Upplevdes
som bättre bottenvrid. Jag har naturligtvis inga siffror kvar i huvudet, men vi ville i alla fall få ett distinkt pys från ventilen när den släppte. Med hjälp
av en spruta, i mitt fall en 60ml från apoteket, kunde
jag i alla fall se att den var tät och tätade ordentligt
även när man öppnat den några gånger. Nu monterar
vi membranet! Nu ska du nu lägga den tjocka packningen först, och sedan membranet. Känn lite på
skillnaden på det gamla och nya membranet. Ett är
säkert rätt stelt. Använd inte det. När du sätter membranet på plats, så var noga med att haka fast det i
hävarmen, annars kommer det inte gå bra. Kolla att
allt ligger rätt och sätt på sista locket.
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på en flipp, trycket i tanken gör att soppan kommer
fortare/lättare till förgasaren. När den sedan går så
låt den gå på lågvarv till den blir lagom varm. Troligen, jag säger troligen, står nålarna ganska bra.
Kolla i din egen manual vad som rekommenderas,
men jag tror inte det ska skilja så mycket. Och, utan
att röra nålarna, så låter du motorn svalna. Jag brukar göra inställningar utan kåpor monterade, så svalnar motorn lite fortare, så ta en kaffepaus på 10 min,
typ.

Illustration 20: Membranet monterat. Nålarna ska kontrolleras
en gång till, där av att de ligger vid sidan.

En sista koll att spjäll och axlar löper lätt och inte
glappar, så mycket. I min sats följde det med 2
packningar till förgasarfoten, alltså mot motorn. En
mycket viktig detalj, som ibland är misslyckad, är
det hål i packningen som gör att vakuumet från vevhuset kommer in i förgasaren och ser till att membranet flyttar sig. Kontrollera NOGA att detta hål
inte är det minsta täckt av packning eller kanske rent
ut av sitter snett i förhållande till varandra. Är du
osäker på packningen, så låna en håltång och gör
hålet större. Även hålet i motorns, ofta, plastbit, går
att ändra med en fil eller slipstift, om det behövs.
Mina packningar ser fina ut, men jag kommer göra
hålet större, när jag kommer åt min frus håltång i
stallet.

Illustration 21: Packningens passform är
god.

Så, då har du en
nyrenoverad förgasare till din
bensinmotor. Är
allt bra nu då?
Bättre är det,
absolut, men inte
100 %. Passa på att investera i nya stift. NGK CM-6
rekommenderas ”till allt”. Det är som ett Enya#3 till
en metanolare, går alltid. Kolla avståndet på elektroderna, tjockleken på kartongen det levereras i har jag
använt, funkar kanon.

Gör nu ett startförsök. Sätt på radioutrustningen, inte
tändning. Ge full choke, manuellt eller med servo,
hur du nu har kopplat. Flippa över snurran 5 varv,
öppna choken. Känns motorn bra? Slå till tändningen och den ska starta. Är motorn torr, flippa ytterligare några gånger. Jag tror inte du får den sur i det
här läget. Startar den nu är du faktiskt väldigt nära
på lågfartsnålen, så rör inte den. Låt motorn bli
varm, igen och se hur den svarar på gaspådrag. Inga
supersnabba fullgasryck nu, utan följsamt, så ska
den följa med upp till fullgas. Tvekar motorn så
öppna högfarten 1/8 dels varv i taget till den går på
fullt. Kolla med en varvräknare och notera varvtalet
i minnet. Dra nu ner på tomgång. Motorn ska gå
stadigt, utan ryck och hostningar. Känns det som den
går ”hårt” så ta in lågfartsnålen ¼ varv. Varva upp
och kolla igen. Var lite försiktig så du inte ställer
lågfarten för snålt, för då blir den svårstartad. Kontrollera fullgas igen och se om det ändrat sig. Går nu
motorn tillförlitligt, brukar jag börja flyga med den,
och göra justeringar efter det man märker i luften.
Jag har sällan behövt ändra på nålarna p.g.a. väderlek, kyla eller annat, om det inte varit extremt konstig. Och skulle du nu anse att du ”skruvat bort dig”,
återgå till de rekommenderade inställningarna och
börja om.
Mina egna erfarenheter av bensinmotorer av den här
typen kommer från 6 års IMAC-flygande, med både
en och 2 cylindriga motorer. Jag har även mekat
gokart i 4 år, vi körde 30 tävlingar per år och 2 träningar i veckar under sommarhalvåret, så jag känner
mig säker på det jag delar med mig av. Naturligtvis
finns det säker andra vägar och tillvägagångssätt,
men detta har fungerat för mig. Jag hoppas att du
kan få ut mycket glädje med din bensinmotor och
nyrenoverade förgasare!
Anders Hellsén
MFK Snobben / Sölvesborgs MFK

Motorn kan nu naturligtvis vara lite svår att starta
eftersom den är helt torr i förgasaren. Ett trick jag
använder är att sätta tanken under ett lätt tryck, med
hjälp av min elektriska pump på min tankstation.
Lite startgas i förgasaren gör att motorn går fler varv
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Antikrundan
Det är här du hittar
gamla kataloger på
nätet.
Staffan Ahlström i
Trelleborgs MFK har i
många år skannat och
lagt ut kataloger om
modellflyg och relaterat
på klubbens hemsida.
Det är en guldgruva för alla nostalgiker.

Har du någon gammal katalog som inte redan
finns med så kolla med Staffan. Han kan låna
katalogen och skanna den men allra bäst är
förstås om du har möjlighet att skanna den och
skicka sidorna till honom. Får du inte kontakt
med Staffan kan du skicka till
modell@pgdata.se så skickas de vidare till
Staffan som länkar ut katalogen.

teleobjektiv men när jag flyger så kommer de
lågt, någon meter över marken några meter från
mig och cirklar ett par gånger innan de ger upp.
Jag kan inte återge det material som jag fått från
AKMG då det var tidningsartiklar som har
ägarrättigheter från författare/redaktör. Men om
ni skriver med egna ord så tas materialet så klart
med här.
Hur många klubbar har haft problem med
militären de senaste åren?
Tidigare så verkar många kunnat använda
nerlagda militäre fält på ett rimligt sätt men på
senaste åren har det blivit svårare på gränsen till
omöjligt på flera platser. Själv bor jag intill ett
milititärt fält i Rinkaby. Där går det kossor och
betar så fälten är riktigt bra för friflygaktiviteter
och jag kan så länge jag minns komma ihåg
modellflyg på fältet. Plötsligt för två år sedan så
blev det tvärstopp. Varför just för modellflyg när
man på samma upplåter till många tusen scouter
under ett par veckor? På grund av flera
scoutläger från 2001 och framåt så finns det
framdraget VA elkraft och internet till
motsvarande en medelstor stad (25 tusen
personer). Scouterna har HM Konungen som
beskyddare och han har stort inflytande. Att det
finns något som kallas för likabehandling verkar
inte militärerna bry sig om det minsta i
sammanhanget.

Debatt
Tycker du något är fel? Skriv om det!
AKMG som är en riktigt gammal känd klubb i
Göteborg har fått sitt flytta från sitt fält på grund
av att fältet ligger i ett natura 2000-område och
ornitologerna tror att modellflyget påverkar
fåglarna. Jag tror att de flesta modellflygare har
upplevt att många fåglar dras till modellflygplan. Jag upplever ofta att Glador kommer för
att hälsa på när jag flyger. Ett par gånger har jag
haft ett plan som uppenbarligen attraherar
ejdrar. De har flera gånger kommit för att
försöka få med min blå Skipper. Jag ser aldrig
annars dessa fåglar annat än på långt håll med
Modellvänner Oktober 2018

En yngre Thomas Liejon på Rinkabyfältet runt 1990
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Hjälp sökes.
Är du intresserad av gamla flygtidningar och
dessutom vill hjälpa till med indexering av
artiklar?
Själv skannar jag tidningarna som jag får eller
får låna. Jag försöker även göra ett register över
artiklar. Tanken är att man ska kunna söka
enkelt och när man hittar en rubrik som verkar
intressant så ska man kunna klicka på rubriken
så att rätt nummer och rätt sida av tidningen
öppnas. Registret gör jag i excel – eller
motsvarande kalkylprogram i exempelvis gratis
Open Office. Vill du hjälpa till så skickar jag en
mall i xls (kan hanteras av både Microsoft Excel
och OpenOffice Calc) Jag har för tillfället ca
7500 artiklar från 1938 till 2018 men de
behöver kollas och säkert kompletteras. Jag har
sållat en hel del i artiklar och tagit med det jag
tyckt varit intressant av olika skäl så det går så
klart att fylla på. Annonser och småtävlingar har
jag inte tagit med om det inte varit något kul
eller helt nytt. Tabellen är uppdelad i spalter:
tidningsnamn, årtal, nummer, rubrik samt
kryssrutor för Motortest, Modelltest/ritning,
Tävlingsreferat/resultat. Vill du hjälpa till med
några år så hör av dig. Jag finns på epost
modell@pgdata.se, facebook och forum.
Uppgifterna som matas in i tabellen kan sedan
hanteras av skript i excel som ger datakod för att
kunna klicka och hamna på rätt sida i rätt
tidning på nätet. Därför är det viktigt att varje
rad har tidningsnamn (så som det är skrivit i
filnamnet på den skannade tidningen), årtal
tidningsnummer och sidnummer.
Se exempel på rader i excel här nedan.

Kuriosa?
Alla vet väl vad Dynamic Soaring är? Hangflyg
där man flyger i rundbana på ”baksidan” av
hanget och utnyttjar ”rotorn” för att komma upp
i fantastiska hastigheter.
flygtidningen
flygtidningen
flygtidningen
flygtidningen
flygtidningen

1940
1940
1940
1940
1940
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Jag råkade läsa en bildtext i RCM&E augusti
2018 sid 97 uppe till höger. 545 mph – det ger
877 km/h enligt Google. På bilden ser modellen
ut att var runt 2 m i spännvid och texten säger
en vikt på 37 Pounds – 16,8 kg enligt Google.
Det hade jag ingen a-a-aning om – som Hasseå-Tage sa i Under Dubbelgöken.

Quintus 72
Tisdagen den 2 oktober hade det annonserats ett
öppet föredrag om flygstrider över Hanöbukten.
Det var SFF Svensk Flyghistorisk Förening som
hade föredraget i Folkets Hus i Sölvesborg. Det
var rimligt långt hemifrån så jag åkte dit för att
lyssna även om det var över länsgränsen till ett
annat distrikt. Som inledning fick vi reda på att
våra värdar var Quintus 72 som är en
modellbyggarförening. Q är 17e bokstaven i
alfabetet – F17 är Blekinges flygflottilj. 72 är
nog den huvudsakliga skalan man använde i
klubben. Klubben gick med i SFF och är nu
regionadelning för Blekinge.
Föredraget handlade om Sveriges flygförsvar
under andra världskriget. Det började med ett
gäng dubbeldäckare Gloster Gladiator som var
långt från tillräckligt och väldigt föråldrat
jämfört med Tysklands och Englands jaktplan.
Sedan fick vi köpa ett gäng jaktplan från Italien.
De blev J20 och var byggda för genomsnitt 7,5
timmars livstid innan de skulle bli nerskjutna.
Handmonterade utan jiggar så var det ingenting
som enkelt gick att flytta över från ett trasigt
plan till ett annat för att fixa till ett flygdugligt
plan av två. När Finland blev attackerat av
Ryssarna så skickade Sverige några Gloster
Gladiator över för att hjälpa till att försvara
mellersta Finland som saknade försvar. De
lyckades skjuta ner 12 ryska bombplan. I
Malmö på Bulltofta – 4 minuters flyg från
Tyskarnas storflygplats på Kastrup fanns en
handfull Gloster Gladiator som hade till uppgift
att försvara Sverige lång upp i landet, så långt
upp att det var utanför planets räckvidd och utan
flygfält att mellanlanda på.

Avvägning av glidflygplan
Allied Sport-Trainer - flygande skönhet
Låt modellerna flyga med skidor
GP - Svensk bensinmotor för modellflygplan
Tabell över 6 stormakters flygvapen
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Tyskarna var inte speciellt rädda för det svenska
flygförsvaret som inte hade radar. De
patrullerade nära gränsen och ofta
innanför vår gräns. Vid ett tillfälle var det
ett par piloter som skulle avvisa en tysk i
Hanöbukten och det första planet som
hann upp tysken blev beskjuten så att
planet fick försöka nå land så att piloten
kunde hoppa med skärm. Planet tog eld
och exploderade innan piloten har hoppa.
Planet kraschade norr om Sölvesborg och
piloten blev den första svensk som blivit
nerskjuten inom landets territorialgräns.
Nu finns en minnessten som sattes upp i
samband med att det byggdes en motorväg
E22 utanför Sölvesborg. Det pratas om en
Rasta vägkrog och det är inte omöjligt att
där i så fall kommer att hänga en
J20-modell som minne och
dragmagnet.
Efter föredraget så fick Quintus
72 berätta om J20 som modell.
Det var nog ett tjog olika
modeller som visades. Från de
minsta i skala 1:700 som nog var
tänkta som katapultplan baserade
på fartyg, upp över 1:350 och de
vanligare skalorna 1:72 och större.
En allt för lång stund ägandes åt
den
omöjliga
frågan
om
färgkulörer som vi i dag inte kan
veta exakt eftersom att alla
original har blekts med tiden. Det
som alla var överrens om var att
det var många hemmablandningar
som användes. /Patrik

J20 i svenska färger med just en DO24 i bakgrunden

DO 24 – Världens bästa flygbåt – klarade ganska hög sjö. En rymde hit före
krigsslutet och köptes av Sverige som fick vårt första sjöräddningsflygplan.
Piloten som egentligen var en mekaniker anställdes i Svenska försvaret som
mekaniker till planet.

J20 i skala 1:700 och 1:350. Det är inga stora maskiner ;-)
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Kalender

Pylon

SMFF har en kalender på hemsidan men den saknar
en del. De flesta grenar har sina egna kalendrar och
det finns flera grupper med inbjudningar. Här ska vi
försöka sammanställa det kommande i grupper.
Förhoppningsvis kan det bli någorlunda aktuellt med
uppdatering tillräckligt ofta.
Jag räknar inte med att få några direkta datum förr
än en bit in på nyåret 2019.

Air Combat

SMFF Förbundsmöte

IMAC

Swedish Drone Cup
01-04 nov 2018 World Drone racing
Championships Shenzhen China

F4 - skalaflyg

24 mars 2019 i Malmö
Har du motioner så skicka dem via din klubbs
styrelse i god tid.

Oldtimer

F1 - Friflyg

Träffar 2019

F2 – Linflyg
12-14 april – F2D Svitavy Tjeckien
(27-28 april) Bitterfield Tyskland – Dreiländer
30/5-2/6 Karlskoga WC Dreiländer
8-9/6 Herning danmark Dreiländer
29-30/6 Barcelona F2D
13-20/7 EM Bulgarien
10-11/8 Speedracer Cup Vilnius (F2A F2C)
xx-xx/9 Dubbel WC Lugo Italien

F3
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Drags Midsommar
Shoot Out Syd
Shoot Out Väst
Shoot Out Mitt
Midnight Sun Fly In
Ripaveckan v29
Helsingborgmeeting v30
Gränsträffen Arvika

Vinterflyg
Som vanligt är det förhoppningsvis:
Julaftonsflyg kl 10 på Erlanda – Ripa
Nyårsafttonflyg på Nylanda – Kristianstad
Nyårsdagsflyg på Janlanda - Kivik
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Länkar till handlare

BYGGMO

Autopartner

Skånehobby

Svenska
friflygbyggsatser

Har kvalitetsmärken
som Extremeflight,
Sebart med flera.

Har balsa, klädsel, SIG
byggsatser och hela
Horizonsortimentet med
mera

MJD Models

Model-Craft

Hobby Equipment

Svenska
skalabyggsatser

Generalagent för OS

Flyg-bil-båt-mc ALLT

HAB

MFT

ELEFUN

Har det mesta

Har hela Horizon
Hobbys sortiment.

aiR/C Pro

MBS RC

Sweden
Black Horse NGH Saito
med mera.

Models

Norsk som säljer i
Sverige

RC-Flight

Snabbt och billigt.
I brevlådan nästa dag!

Kvalitetsbalsa och egna
byggsatser.

3F Hobby Service

IC Communication

Lindinger

Mekkat för linflygare! Kan
fixa Dieselbränsle i
önskad blandning.

Dieselbränsle i
plåtdunk efter
beställning. Klädsel i
lösvikt balsa med mera
– Valby Köpenhamn

En av Europas största
leverantörer med
gigantiskt sortiment och
vettiga priser.

HobbyKing

IAB RC

Rynos Hobbyshop

Kinagrejor från Holland
– 2018
Modellvänner
Oktober
kolla att det står EU innan
du köper!

I Enköping och på
nätet
Belysning sladdar och
mycket mer
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Ben Buckle

Free Flight
Supplies

Vackra byggsatser till
stora OLDTIMER /
VINTAGE modeller

Mike Woodhouse är
nog ett namn de flesta
friflygare känner till.
Här finns det mesta i
kvalificerat
byggmaterial från
England.

Söders RC
Hobby

PRO RC

Hobbex
De har funnits med
många år och man hittar
dem ofta i nya stora
Gallerior

Elflyg

Diverse RC
Diverse RC

Diverse RC

Biltema

Hobby Sweden

En stor jäkla flaska CAlim med accelerator för en
50-lapp kan rädda dagen
på fältet ;-)

Outerzone

Stället man hittar de
mest fantastiska och
även väldigt kända
modeller på ritning att
ladda hem.

minicars

Carrocar

Distributör – men kolla
deras ÅF-lista som har
massor med Återförsäljare
runt landet.
Stämmer det verkligen?

Distributör – men kolla
deras ÅF-lista som har
massor med
Återförsäljare runt
landet.
Många fel i listan!

Everöds RC-hobby

Absolut RC

RCHobbySyd.nu

Kullagergrossisten i
Eslöv

Nej – denna ligger inte
i Åhus ;-)

Ackus

Skriv och berätta
vad vi missat så
kommer det med i
nästa utgåva.
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Enkelt friflyg och
gummimotor från Rune
i Onsala
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