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En tidning i pdf som enkelt kan skrivas ut.

BLOG – är ju ett relativt nytt ord och kommer från
Web log på svenska översatt till webbdagbok. Web är
också nytt och innefattar det som finns på nätet eller
internet.
Min första blog gällande modellflyg verkar vara från
juli 2005. Modellflyget återtogs med en av grabbarna
redan under vintern 2004 men då utan kameran.
En Ferias hade köpts in flera år tidigare men inte
kommit upp i luften på riktigt förr än nu.

Bilder på framsidan: Patrik Gertsson
PDF-bladet är inte menat som konkurrens till papperstidning utan ett alternativ som kan ges ut ofta och utan
kostnad för läsarna om de inte vill skriva ut bladet på
sin eller klubbens skrivare.
I pdf-format finns länkar som är klickbara, om
länkarna inte är allt för komplicerade så skrivs de ut.

Var med och Skriv i Modellvänner!
Skicka bilder. Det går bra att skriva för
hand på papper, fota och skicka med
epost eller pappersbrev.
modell@pgdata.se
/Patrik Gertsson
Ålvägen 10, 29672 Yngsjö
0709-763384

TACKAR
Alla som hjälper till med korrläsning och
kommentarer. Det är nyttigt och ofta lärorikt att få lite
tips.

Det har varit en tid före Modellvänner.
På Modellvänners hemsida ser man så klart ett gäng
bildreportage från träffar och tävlingar med mera.
Det blev en massa tidningar skannade och det
kommer sporadiskt att fyllas på.
Vid sidan om, eller kanske som huvudsak har jag
lagt upp bilder och kommentarer till klubbsidor.
Tidigt i våras så försvann ena klubbsidan med bilder
från många år tillbaka. Intresset att skicka bilder till
månadens sida hade sedan länge försvunnit och sidan
uppdaterades inte. Någon anledning att behålla en
hemsida som inte är aktiv saknas då man nu lätt kan
lägga upp bilder på Facebook.
Internet är ett bra komplement till att ha alla sina bilder
på en egen hårddisk hemma. Man sorterar förhoppningsvis lite bättre och skriver kommentarer på nätet.
En struktur i en blogg gör det lite lättare att hitta
efter ett par år – även om det kan bli mycket att söka.
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Kärran finns fortfarande kvar även om den har lagats,
försetts med borstlös motor och acro-vinge.

http://modellvänner.se/Snobben/index.htm
En betraktelse bekräftar mina tankar om ungdomsverksamhet. Det funkar inte med för många äldre! Jag
ser att vi från 2005 fram till slutet av 2009 hade en
väldigt aktiv verksamhet med bygge och flyg flera
dagar i veckan, varje dag på loven. När de äldre ville
ha en dag så skuffades juniorerna undan – då försvann
i stort sett alla på ett par månader.
Utan juniorer blir det inga bidrag och dåligt med
projektbidrag.
Att fånga ungdomar är det många som undrar över
och i senaste numret av danska Modelflynyt finns det
ett gäng frågor att ställa sig:
Har du barn, barnbarn med i verkstan och
flygplatsen?
Är du en bra ambassadör för din sport?
Har klubben speciella inbjudningar till traktens
unga?
Har klubben vinterbyggaktiviteter för skolornas
tekniknördar?
Samarbetar ni med skolornas NA och Tekniklärare
om termik och flygning?
Har ni pratat och tänkt om klubbens framtid med
nya medlemmar?

Det är gluggar i månadsbilderna och numera kommer
mina bilder framförallt i tidningen Modellvänner.
Mitt modellflyg började egentligen redan i slutet av
1960-talet men utan foton. Hobbyn har vilat sedan jag
flyttade hemifrån när jag blev 16 och fick MC.
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Bil Båt och Sjöflyg
Växjö RC har för tredje året bjudit in till sommarträff i
ett gammalt grustag med en stor damm.

Planet kom ner lyckligt efter en tur tills batteriet på
1400 mAh började segna. Det fanns flera liknande plan
med olika namn (Joysway) och även hemmabygge
(Polaris).
Skippern är ett favoritplan och kan flygas i riktigt stark
vind (20m/s). Med lite försiktighet kan man köra 4
celler 1200-1400 mAh som ger brutal kraft för start
och vertikala stigningar. Det finns så klart risk att man
bränner något om man kör för länge på full gas.

Väderprognosen var lite tveksam med regn i både
KLART och SMHI men YR visade uppehåll så jag tog
risken att åka och ta med kameran.
Det var en lite långsam start efter en regnig natt och
morgon men det tog inte många minuter innan första
Skippern hamnade i vattnet för att starta.

Det fanns gott om segelbåtar men lite svag vind på
förmiddagen.

Då och då kom det en pust som gav bra fart.
Skalabåtar i olika storlekar fanns det gott om att njuta
av. Mycket detaljer, häftig ljudanläggning och rök från
skorstenen, till och med utskjutbara torpeder kunde
man se.
Modellvänner augusti 2020
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fram över stock och sten. En brant grusvägg var
däremot lite för tuff. Men grusväggen togs rätt så lätt
av de snabbare BUGGY-bilarna.
En bana lades ut där det var mera plant för att köra
race.

Bilar fanns det gott om.

Sjöflyg läser man inte så mycket om i södra Sverige
trots att vi har många fina och lämpliga stränder. Här
har Växjö lyckats hitta en trevlig damm som dessutom
har en stor plan för bilar och där man inte behöver
trängas med badgäster då dammen är upp till 20 meter
djup och stranden stenig. Till nästa år utlovas det även
en brygga för att göra det lite enklare att sjösätta och ta
upp sina båtar och flygplan.

Tvillingar – en elektrisk och en med 4-takt.

En bilentusiast kom körande i en gammal bubbla med
3 cm markfrigång. Det sliter en del att köra ut på en
Det var många starter som likt denna gick i princip rakt
ojämn parkering och ett rejält farthinder är ingen chans
upp efter kort vattenkörning. Det är en typisk start om
att passera – ens med bra fart och plant underrede.
man har fel vinkel mellan plan och flottörer – eller om
Det var ett gäng CRAWLERS som med riktigt låg
man vill visa att man har för stark motor ;-)
utväxling och hög markfrigång skulle kunna ta sig
4
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Har man riktigt fel vinklar så kommer man inte upp
alls från vattnet.

De flesta planen hade elmotorer men några plan med
4-taktsmotorer hade riktigt skönt ljud.

Det vara många åskådare som njöt och berömde denna
FunCub som hade perfekt trim och en bra pilot som
smög upp planet. Landningarna var också helt OK 

Dubbelt så skönt ljud med två 4-taktare?
Att flyga på vatten innebär ju alltid en risk att behöva
hämta sitt plan ute. Det är inte bara på gräsfält ett plan
kan nosa eller tippa över. En hämtbåt är en stor fördel.

Låga långsamma passager över de många kungsljusen
kan vara väl så trevliga som extrema manövrer högt
upp.

Filmsnuttar på https://youtu.be/VoCHunN-TDE
Mera bilder på http://modellvänner.se/ba/VxVi20/
Modellvänner augusti 2020
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Båtar var det gott om. Många små rackare som var
både snabba och kunde vända ”runt sig själv”.
Grymmast i snabbhet och ax var nog en Traxxas
Spartan.

Vi såg många modellbilar men denna var kanske den
allra snyggaste – dessutom med en koncentrerad
chaufför. Att pappa stod bakom med fjärrkontroll är det
inte säkert att man bryr sig om.

Denna Ubåt var inte så häftig att fota och filma i
vattnet. De ska ju helst inte synas! 40 Mhz RC är inget
man ska åka till återvinningen med – det finns
efterfrågan!
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Den här lille söta racern hade ”jet” och var väldigt
underhållande.
Peder Sterlinge från Linköping har lagt upp en snygg
film på tuben. https://youtu.be/7XnRczoqYSg

Modellvänner augusti 2020

VMFF Länsmästerskap
RC-Segel Elstart, 2020-07-09

Micael Petrik
På grund av Covid -19 blev vårens Länsmästerskap
RC-Segel Elstart, 2020 i Köping hos Jordfräsarna
inställd.
När det värsta lugnat sig mailade jag ansvariga och
frågade om de inte kunde tänka sig att köra tävlingen i
Juli då en del är på semester så uppslutningen inte
skulle bli så stor.
Fick svar tillbaka att vi kör 9:de Juli i Hallsta om
vädret tillåter vilket gjorde mig glad då dessa tävlingar
är trevliga.
Sju (7) piloter ställde upp med varierande flygetyg i
strålande sol. Av någon outgrundlig anledning blåser
det alltid i Hallsta när jag är där och flyger.
Starthöjd var satt till 150m och hade man inte egen
höjdavstängare har klubben ett par CAM Height
Limiter att låna ut.

Någon passade även på att försöka sälja en fin Blue
Phoenix. Några dagar senare fick den en ny ägare i
Eskilstuna.

Planen som användes var en salig blandning av
hembyggen typ Klas rosa MAD-RES, ARF plan som
min TopModel Astra och Torbjörns Marabu och
foamplan som Multiplex FunRay.
Man borde nästan få stilpoäng

😊

Klas rosa MAD-RES.

Placeringarna blev som följer.
Namn
Klubb

Plac.

Göran Blom

Köping

1

Alf Wallin

Hallsta

2

Micael Petrik

Eskilstuna

3

Klas Lundin

Eskilstuna

4

Håkan Gustavsson

Västerås

5

Jan Eriksson

Hallsta

6

Torbjörn Leo

Hallsta

7

Vissa plan var snyggare före …
… än efter tävling.

Modellvänner augusti 2020
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Tävlingen flygs på tid i fyra omgångar på vardera 6
minuter.

• Tidtagning avbryts:

• Man får 1 poäng per sekund upp till maxtid.

o I det ögonblick modellen ligger stilla på
marken.

• Vid flygning över maxtid drar man ifrån 1 poäng per
sekund.

o Vid ev. landning utanför fältet:

• Vid flygning 30 sek. över maxtid mister man rätten
till landningspoäng i omgången.
• Vid flygning 60 sek över maxtid mister man rätten
till all poäng i omgången.

När modellen ligger stilla på
marken.
När man förlorar ögonkontakt med
modellen.
När piloten väljer att återstarta
motorn för att flyga tillbaka till fältet.

• Tidtagning börjar:
o När motorn stängs av (automatisk
avstängning på viss höjd).

(I detta fall ges inga
landningspoäng).

Landningen sker mot vindriktningen genom en förgård in mot en landningscirkel med 15 meters radie.
o Förgård utgörs av två koner med 15-20 meters mellanrum på lämpligt avstånd från Landningscirkeln.
• Användning av luftbroms eller klaffar är ej tillåten.
• Om modellen i landningsmomentet träffar tävlande eller funktionär är landningen ogiltig.
• Om modellen hamnar på rygg blir landningen ogiltig och ger 0 poäng i omgången.
• Poängräkning.
o Mätningen sker från cirkelns mitt till modellens nosspets.
o 30 poäng ges för landning i cirkelns mitt till 1 meters radie.
o För varje påbörjad avvikelse minskas landningspoängen med 2 poäng per meter för att utanför 15 meter
vara 0 poäng.
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Pressgrannar

Det senaste numret kom ut den 15 augusti och är fullt
av intressanta och läsvärda artiklar.
En månad försenad ut på nätet men nu blir det två
nummer att läsa.
Som vanligt klar och tydlig information om vad som
gäller för modellflyget just nu.
En artikel som jag skrev ut för att kolla extra i var
Michael Gibsons artikel om det nya hobbyrummet och
hans coronaprojekt att sortera upp alla gamla motorer
för att kunna ha i vitrinskåp eller flyga med. Ett par
riktigt gamla linkärror har byggts till de gamla
motorerna.
http://www.modelflyvning.dk/modelflyvenyt/gamle-numre-afmodelflyvenyt/modelflyvenyt-aargang-2020/aargang-2020.aspx

Drönare som ju tidigare inte varit något man direkt
talat om inom modellflyget har fått stor plats och det
finns fantastiskt snygga bilder över Köpenhamn i
Coronatider.
Vi har ju läst om ”Ungdomens År” lite då och då men
knappast några konstruktiva idéer. I detta nummer
finns det en hel rad med tips och frågor till klubbarna
om de försöker. Det finns även tips om att söka medel
för att genomföra ungdomsprojekt för att få ut
ungdomar i naturen och till teknikhobbys.
Det var länge sedan man hittade en ritning på en HKG
– men här hittar man en artikel med ritning.

Modellvänner augusti 2020
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Weatherman
Våra eposttävlingar har uppmärksammats högt upp i
leden! Ingemar Larsson har försett med bilder och
information. FAI har gjort en artikel.

https://www.fai.org/news/online-contests-weatherman-vintage-speed

B17 – 80 år tas upp från
sid 12 till 27 i flera
intressanta artiklar. B17
var med von Rosen ett
viktigt plan i Afrika under
många år.
F21 med 10 sidor av
Anders Jonsson består av
många
mindre,
men
väldigt spännande berättelser.

Weatherman med eposttävlingar har fått stort utrymme
i senaste danska Modelflyvenyt. Det är Jörgen Aagard
som har skrivit
http://modelflyvenyt2.dk/modelflyvenyt2/2020/Modelflyvenyt.4.2020.pdf#page=25

Nyheter från Pichler Modellbau
Joker 3 ARF med spv på 1550 mm för 249 Euro är
ett läffluget plan med acromöjligheter och ska
kunna bogsera seglare på upp till 3 meter.
https://www.pichler-modellbau.de/

Veteranklubben SAAB kan man besöka på
hemsidan
http://www.saabveteran.se/
Saabminnen är nu ute med del 30 som innehåller
184 A4-sidor.
Vad den kostar är svårt att hitta men man kan bli
medlem i klubben för 150 kronor och då få köpa
en CD med de första 20 delarna för en hundring.
Innehållsförteckning till samtliga nummer kan
man hitta i Excelformat.
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Svedinos
Långt från städernas trängsel, ute nära västkusten i
Halland hittar man ett bil och flygmuseum.
Lennart Svedfelt var illusionist – trollkarl, och var
ute i bygden med sina nummer.
Han passade på att söka i lador efter gamla bilar
och flygplan som han kunde köpa billigt till sin
samling. Han var även pilot med eget flygplan
som han flög från militärfältet i Halmstad eller
från åkern utanför gården.
http://www.svedinos.se/

Efterkrigstidens småbilar är det väl många som
kommer ihåg. Mitt mot denna lilla Renault hittar
man en liten Mercedes med svansmotor. Dagens
småbilar i Golfklassen känns monsterstora i
jämförelse.

Man möts av en Volvo från 1938 innan man
kommer in till biljettluckan. Fast på parkeringen
möts man av en framdel till ett Saab viggen
jaktplan som verkar sticka ut ur en vägg.

Lite i skymundan hittade man modeller av
flygplan.

Mellankrigsbilarna (1920-1940) känns riktigt
stora. Jag har aldrig kunnat parkera en sådan
bekvämt i dagens små fickor utanför Maxi.

Det äldsta av samlingens 50 flygplan är en Thulin
A (Bleriot XI) från 1918. Mest imponerande är
kanske en Junkers 52 – ”Tante Ju”, som är en
bastant sak i verkligheten.
Mer bilder på
http://modellvänner.se/ba/sve20/index.htm
/Patrik
Modellvänner augusti 2020
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En åttisjuårig femårings
minnen
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Kalender

Träffar 2020
5 sept Modellflygets dag Drags
5 sept sensommarmeeting Janlanda Kivik

F1 – Friflyg
30 aug NM F1S och småklasser Bollerup
12 sept Gagnefträffen Gagnef Kyrkby
3 okt Höstmaxen Staka Saleby

OBSERVERA !
På grund av begränsningar i virustiderna har många
tävlingar och träffar flyttats eller ställts in.

F2 – Linflyg
29-30 aug SM A B C D Johannisberg Västerås
29-31 aug Brittish Nationals Barkstone Heath England
3-6 sep Lugo WC A B C D Italien
5 sep Farmshack B semi Weath.. Lund
12 sep Västkusttr.. B semi Weath. Inlag Kungsbacka
12-13 sep Weatherman Wintage speed mailtävling
13 sep Galax Open Speed C Weath.. Johannisberg V-ås
19-20 sep Jura Cup A C F G Breitenbach Switserland
20 sep DM DieselCombat Aviators Aalborg
24-27 sep Sprit of St Louis WC A USA
10-11 okt Vbg-pokalen Brättelund Vänersborg
11-13 dec Gran Canaria Eurocombat

Stäm av med arrangören vad som gäller.

F3 Segel
29-30 aug SM Epic F3B Herrljunga
5-6 sept Sliglandasnurren F3K 2020
12 sept Eskilstuna F5J Ekeby
19 sept Herrljunga F3K
26 sept Hösttermiken F5J
27 sept SM F3J Toppfältet
3 okt Hangträff Höstvinden
3 okt Ikaros Cup V F3B-T

F3C F3N Helikopter
31 aug 1 sep SM/RM UT3 TBD
23-27 sept Souzhou Kina

F3D F3R F3T F5D - Pylon
29-31 aug British Nationals UK
11-13 sep Saint Martin le Beau Frankrike

AirCombat
12 sept SM Battle of Örebro

IMAC
25-30 aug EM Italien inställt
12-13 sept Helsingborg

Oldtimer
27-28 aug OT-SM Friflyg Bollerup
3 okt Höstmaxen Staka Saleby

F4 – SKALA
5-6 sept Hökaskalan Halmstad - inställd

F9- Swedish Drone Cup
12 sept RD10
19 sept TDC2 Kristianstads Modellflygklubb
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Länkar
F1 - FRIFLYG

F2 - LINFLYG

F3 – RADIOSTYRT

F1A / F1H – Segelflyg dras upp med 50
meter lina.
F1B / F1G – Gummimotordrift
F1C / F1J / F1Q / F1S – motordrift med
begränsad motortid / energimängd
F1D / F1L – inomhus med gummimotordrift

F2A Speed 9 varv=1000m
2,5 cc 40000 rpm 300 km/h
F2B Stunt precisionsprogram konstflyg
7 minuter aerobatic manövrer
F2C Team-Racing 3 piloter
100/200 varv (10/20 km) med omtankning
F2D Combat 2 piloter jagar streamers

Konstflyg : F3A, F3P och IMAC
Segelflyg : F3B, F3F, F3H, F3J, F3K, F3Q
och F6D
Helikopter : F3C och F3N
Pylonflyg : F3D Q500
radiostyrt hastighetsflyg
Skalaflyg F4
Aircombat : sju WWII plan i skala 1:12 jagar
Dronerace : F9U
Team Droneit

Det svenska friflygets centrum ligger i
Norberg med landets aktivaste och bästa
piloter i klubben.

SLIS – Sveriges intressefrämjande av stunt

http://www.norbergsfk.se/

har ett forum där man kan läsa en hel del om
det som händer just nu.

OLDTIMERFLYG

S - RAKETFLYG

HOBBYFLYG

SMOS heter föreningen för antikflyg i
Sverige. Hemsidan www.smos.info är bra
och det finns flera olika Facebooksidor
enbart i Sverige om ämnet.

Den 8 september 2018 skapades det en
Facebookgrupp Modellraketer Sverige
[LPR/HPR] .
Hemsida https://smrk.space

Allt modellflyg som inte är tävlingsklasser.
Sannolikt mer än 90% av allt modellflyg är
blandat med mycket mindre modeller i
skummaterial som kan flygas på mindre fält
hemma och i parker.

Autopartner

HAB

MFT

Har det mesta

Har hela Horizon Hobbys sortiment.

RC-Flight

Skånehobby

3F Hobby Service

Snabbt och billigt.
I brevlådan nästa dag!

Har balsa, klädsel, SIG byggsatser och
hela Horizonsortimentet

Mekkat för linflygare! Har allt.

IAB RC

Hobby Equipment

TZ IMPORT

MJD Models

MBS RC Models

Dane RC kits

Svenska skalabyggsatser

Kvalitetsbalsa och egna byggsatser.

Lindinger

HobbyKing

Har kvalitetsmärken som Extremeflight,
Sebart med flera.

Staufenbiel

Säljs via andra handlare
Kinagrejor från Holland – kolla att det
står EU innan du köper!

För Berlinbesökare finns det butik

Horizon Hobby

Pichler Extron

Schweighofer

Har även butiker i Tyskland

Modeller från Tyskland

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

Modellvänner augusti 2020
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Hobbyträ

BYGGMO

ACKUS

Svenska friflygbyggsatser

Enkelt friflyg och gummimotor från
Rune i Onsala

Ben Buckle

Free Flight Supplies

ProgressAeroWorks

Vackra
byggsatser till stora OLDTIMER /
VINTAGE modeller

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

PAW dieselmotorer som fortfarande
nytillverkas

ML-Hobby

aiR/C Pro Sweden

Powertoys

Butik i Lund

Black Horse NGH Saito med mera.

Thunder Tiger med mera.

Napolskimniebie

www.rbckits.com

motionrc.eu

Autoöversatt sida. Lev från Belgien.
Robart Futaba mm

Massor med byggsatser från Polen.
Electric Simple AirCombat

minicars

Carrocar

ELEFUN

Distributör – men kolla deras ÅF-lista
Distributör – men kolla deras ÅF-lista

Sidor med ritningar att ladda hem.
Outerzone

Norsk som säljer i Sverige

Aerofred

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

Över 23000 modellflygritningar

Belair kit Cutters

Sarik Hobbies

Danska förbundets ritningssamling

Peck Polymers

Mycket om gummi-motormodeller i
USA men har ÅF i England

Hip Pocket

Här finns ritningar med mera

Trevliga filmer ”på tuben”
John Woodfield

MaxFliart

Vackra hangfilmer med underbara
oldtimers

Friflyg med gummiband och oldtimers i

18

Modellvänner augusti 2020

Crazy Horst

En massa gamla motortester.

New York

Med kamera i planet.
Gammalt men häftigt

Model Enginenews 2002-2013

Adrians modelengines

Gratis modellflygsimulatorer till datorn
PICASIM

MULTIFLIGHT

RealFlight

Olle Pålsson 7 år flyger FUNCUB NG i Helsingborg vecka 30. Film på tuben https://youtu.be/Kyvb7jTHdR0
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Per Pålsson flyger Funjet på nya Mönsteråsfältet
Foto Magnus Svensson
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Sjöflyg med nya FUNCUB NG.
Flyg och dessutom foto : Per Pålsson

Thomas Nilsson flyger sin 1/3 skala Stearman
Foto Patrik Gertsson
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Thomas Nilsson flyger sin Tiger Moth
Foto Patrik Gertsson

Joakim Konradsson konstflyger en Bixler
Foto Patrik Gertsson
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