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Den 4 januari 2021 ska
TS öppna sin webbsida
där man ska kunna
registrera sig.
Det är två behörigheter som man kan ta :
Operatörs-ID och
Drönarkort.
Man måste vara minst 18 år för att få Operatörs-ID.
ID kan man dela med sig av till sina barn. De som
flyger ska ha Drönarkort och där ska det inte vara någon
18-årsgräns.
Det är speciella regler när man flyger på godkända
modellflygfält men man ska behöva ha ett Operatörs-ID
som ska finnas på eller i modellflygplanet/drönaren.
Det ska vara enkelt att
registrerar sig för sitt ID
och när man matat in alla
personuppgifterna
och
verifierat sin epostadress så
betalar man lämpligen med
SWISH och så kommer det
snabbt ett kvitto.

En tidning i pdf som enkelt kan skrivas ut.
Bilder på framsidan:
https://www.clipartkey.com/mpngs/b/10-102136_airplane-clip-art.png
https://www.af.mil/News/Photos/igphoto/2000406710/

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.

www.modellvänner.se fyller 2 år.
Förhoppningsvis så blir det ytterligare ett år men det var nära
att jag missat en avgift. Det kommer lite falska räkningar och
jag är kanske lite för snabb att lägga epost i slasken när det
finns bilagor med uppgifter.
Om det stått i huvudet eller i början av mailet att det var
avgift för hemsida så hade det inte slängts bort. Nu blev jag
misstänksam när det kom en påminnelse och efter att jag
betalt så kom det ytterligare en via sms. Nu är det
förhoppningsvis lite tid till december som är månaden 2018
när namnet skapades och pengarna bör finnas på rätt konto.
Web-bladet startade ett halvår tidigare men publicerades inte
på denna hemsida förr än efter nästan ett år. Detta är nummer
30 vilket innebär att web-bladet är två och ett halvt år.
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När man fått kvittot
kommer det ett beslut där man ser koden som man ska
använda för att märka sina grejor med.
Ett tips på bra och billiga etiketter:

https://namnmarkning.se/
120 etiketter för 99
kronor hem i brevlådan.
Man får plats med :
Namn
Telefonnummer
Operatörs-ID
Efter dec 2020 behöver man inte
ha namn och telefonnummer på
planen.

Man kan även beställa
180 minilappar som
enbart har en rad – typ
Operatörs-ID.
https://www.transportstyrelsen.se/
sv/luftfart/
Linflyg och drakflyg påverkas
inte – de är direkt styrda och inte
fjärrstyrda.
Om nu någon skulle undra…..
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60 år med Modellflygnytt
Tidigare har det varit KSAK som varit huvudman
för modellflyget och haft artiklar i sina olika
medlemstidningar. Olika aktörer har gjort egna
modellflygtidningar. Ett exempel var
Modellflygbladet som gavs ut av Jönköpings läns
modellflygförbund. Valter Johansson verkar ha
varit en av de drivande i början. Tidningarna
bestod främst av tävlingsresultat och referat.
Skisser/Ritningar på tävlingsmodeller var också
populära i tidningarna.
Allt var skrivet på maskin eller för hand och
kopierat.
Ganska snart kom det in mera annonser och en del
teorier och tips om modellflyg.
Med nummer 3 1962 kom SMFF-loggan som vi
känner än i dag.
1963 kom tidningen i ett nytt mindre format som
verkade mera proffsigt tryckt.
Någon gång 1966 hände något och man kom med
ett nytt namn Modell-Nytt och manuellt häftad
tidning under ett par nummer.
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Från 1968 hette tidningen åter Modellflygnytt och
tidningen blev åter lite proffsigare i trycket.
Från nummer 6 är redaktören Nils-Olof Roslund
med flera fackredaktörer.
Från 1970 var Carl Gustav Ahremark redaktör
Från 1973 var redaktören Lars-G Olofsson

Från nummer 3 1982 kunde vi läsa NYA
Redaktör Sture Tingwall
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1983 tog man bort NYA men behöll designen

Eter tre nummer blir det ytterligare en ny design.
1985 hände något igen Redaktör Ulf Selstam
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Från sista numret 1986 så ser vi en ny design som
vi känner igen än i dag. Sture Tingwall har nog
hela handen i syltburken kan man gissa.

Från nummer 5 2000 var det Freddy Stenbom som
tog över som redaktör. Freddy var även redaktör
för tidningen Allt Om Hobby.
Från nummer 5 2008 står det Maria Orrung
(Stenbom) som redaktör efter att Freddy Stenbom
avlidit.
Från 2007 så kom det en liten justering i utseendet.

Från nummer 1 2009 står det Kikki & Fredrik som
redaktörer. Material sändes till
red@modellflygnytt.se Grafisk formgivning av
Conny Carlsson bildomedia i Vimmerby
En liten uppfriskning kom även 2009

År 2000 avgick Sture Tingwall som redaktör.
Han poserar som badpojke på sista tidningen.
Modellvänner december 2020
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I nummer 3 2009 ändras redaktören till Björn
Hammarskjöld.
I nummer 6 2009 finns det inget namn på
chefsredaktören men från nummer 2 2009 är VO
Bredd redaktionsråd.
Vanligen är det ordföranden i VO Bredd som
tecknats som redaktör men i princip så har allt
grafiskt arbete skötts av Bild Och Media i
Vimmerby.
I nummer 2 2010 hittar vi en
nyhet. Det skapades en
hemsida för tidningen som
skulle skannas från början.
Det beslutades att tidningen
framöver skulle publiceras
på nätet en månad efter att
pappersutgåvan
hade
publicerats.

Från nummer 3 2016 har vi haft i stort sett samma
layout fram till nu. Micke Hansson är redaktör.

Ett nummer skannades och
lades ut. Sedan var det
stopp. Frågan kom upp om
rättigheter men det verkade
ha lösts. Har man skickat in
material till tidningen så har
man inte rätt att bestämma
hur det ska publiceras.
Det hade skannats men inte
lags upp och det var Krister
Malmesäter som hade tagit
över när Magnus Östling
fick annat att ta hänsyn till.
Efter ett par år så tog det fart med uppladdning av
skannade tidningar och styrelsen med Rolle
Brebäck gav i princip fria händer att lägga upp
material på hemsidan som fick extramaterial som
bilder och annat som inte kom med i
papperstidningen.
Det var det tänkt hemsidan skulle flyttas över till
förbundets hemsida men resurser verkade saknas.
Ett par årgångar av tidningen länkades in från sin
plats på www.modellflygnytt.se
Efter stämman 2019
stängde ägaren Bengt
Lindgren hemsidan för
uppdatering.
Tanken
var att göra ett nytt
modernt interface. Från
tanke till verklighet
ligger tyvärr väldigt
många timmars arbete.
8

Under många år hade tidningen en avlönad
redaktör och då kunde tidningen köpas ”på stan” i
pressbyrån och andra butiker med tidningsförsäljning. Med valda obetalda redaktörer på
årsstämman sjönk kvaliteten drastiskt. Distribution
av tidningen begränsades till medlemmarna i
SMFF då det inte var lönande att sälja lösnummer.
Under 2020 har stämman beslutat att
Modellflygnytt inte ska vara en medlemstidning
längre. Det ska vara en frivillig prenumeration utan
krav på medlemskap i SMFF.
Sture Tingwall var redaktör i många år och många
nummer. Han är fortfarande aktiv och bidrar här
med några sidor med ett urval av hans skisser och
teckningar genom åren.
Frekvensklämmor och långantenner är det väl
många som har förträngt i dag?

Modellvänner december 2020
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Lite nostalgi från Växjö Rc-klubb
vintern 1987.

Kompisarna flög alltid ifrån mig för min var tamast
men vad gjorde det.

Vi hade isflyg på sjön Trummen som ligger i
centrala Växjö. Bland annat var vi tre
klubbkompisar som byggt JAS 39 Gripen efter Bo
Gårdstads ritning.

Vi hade skoj med dessa i flera år tills det blev
modernt med Ducted Fan som vi gick över till då.
Vi i Växjö Rc-klubb var störst i Sverige när det
gällde Ducted Fan jetmodeller. Detta påstods
någonstans i någon modellskrift. Det som var lite
skoj med Jasarna var att vi var i luften före den
riktiga 39-an. Min flyger vidare i klubben i annans
ägo och Johnnys finns kvar också i
Älmhultsklubben, Åke har nog sin i gömmorna
någonstans.
/ Rolf

GRATTIS
Den var för 40 motor men vi förstorade den så den
passade 10cc motorer. Vi som byggde samtidigt var
jag Rolf Åhsberg, Åke Kindblad samt Johnny
Andersson som tyvärr lämnat oss. Vi hade mycket
trevligt med dessa modeller.

Så var det dags för den internationella
guldmedaljen. På Flygsportförbundets årsmöte
2019 blev det den svenska medaljen.

Vi hade satt i olika motorer, jag hade en Enya,
Johnny en Rossi och vad Åke hade har försvunnit
ur minnet men en vass motor hade han.
12
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Lästips för innesittare

Varma kläder och en tänd brasa för grillning bör
det rimligen bli om vädret tillåter.

Några av årets nummer som finns att läsa på nätet.

http://modellvänner.se/old/2020/index.htm
Självklart finns det även äldre nummer om man
byter ut siffrorna i årtalet i länken.

Black Week
Det blev en svart natt mellan onsdagen och
torsdagen för Kristianstads Modellflygklubb.
Någon har troligen tuttat på klubbstugan med en
massa nostalgi i form av tidningar, bilder och
protokoll.

Vi hoppas på en riktigt bra
NYSTART för NYLANDA

Vad händer på nätet?
Så mycket mera är före COVID kan var ett svar.
Många möten både på riksplanet och lokalt har
flyttats från konferensrum och klubblokaler till
MEET, ZOOM, SKYPE med flera plattformar där
man kan vara många uppkopplade samtidigt.
Det blir så klart traditionellt flyg på Nyårsafton.
Det är läge att ställa upp och komma för ett besök
och ta med sig något att flyga med. Alla som inte är
nyårsrädda är välkomna som vanligt.
I dessa COVID-tider klarar vi oss utan krypin.

Det är så klart inget nytt. ”Webinars” har
förekommit ganska länge. Då är det ofta föredrag
på Youtube där man kan kommentera i ett textfält
som någon i filmen läser och svarar på.

Modellvänner december 2020
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Den 1 December var det snack om AeroModeller
hos BMFA (England).

varken digitala eller analoga (med kniv och
sandpapper). 90 minuter pratades det om de nya
reglerna som ska gälla från nyår (eller någon vecka
efter nyår då TS kommit igång).
Deltagarantalet för kvällen låg runt 55 med toppar
närmare 60. Intresset verkade större än på
årsmöten.
AMA i USA har lite flera medlemmar och de är på
offensiven på nätet med massor av små filmsnuttar
https://www.youtube.com/c/modelaircraft/videos

Nästan samtidigt hade SMFF/RCFF en byggkväll
på nätet!

Klubbarnas hobbylokaler har försvunnit under en
period av flera tiotals år och det finns inte många
över. Men många äldre har resurser att ha egna
lokaler eller utrymme hemma för att bygga utan
trängsel.
Det finns en del byggtrådar på Forum och
Facebook så detta är lite nytt att undersöka. Vi får
se hur häftigt det blir.

Det ser ut att vara ungefär två filmsnuttar i veckan
med allt från enkla papperssvalor till 3D-printade
modeller. Tiden för en filmsnutt kan vara allt från
knappt två minuter till över timmen långt avsnitt.
Kan vi hoppas på att den ”Digitala Byggkvällen”
med samarbete SMFF/RCFF kan bli en start på
mera PR-samordning? Snuttar på tuben under en
gemensam adress kanske hjälper alla att synas och
nå ut. Sedan är det ju enkelt att länka till Facebook
där det är många som får ”pip” när det händer
något. Det är ett billigt och effektivt sätt att nå ut
med information och tips.
Skriv på forum vad du vill att byggkvällar ska
handla om. Första byggträffen pratades om till
mellandagarna.

Vad är ett digitalt bygge? 3D-printer? CNC?
NEJ – i kväll nämndes knappt något om bygge
14
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SMFF har fått nytt stuk på hemsidan.
Det känns modernare och framförallt så verkar det
uppdateras betydligt snabbare med nyheter.

250 gram
Där har vi gränsen för kategori noll och mera fritt
modellflyg.
Då beställer men väl en Plug aNd Play med batteri
så att det bara är att sätta in en mottagare och flyga
– eller?

Servon har Molexkontakter men var hittar jag 6kanals mottagare med Molexkontakter? Nu ska det
finnas adaptrar till våra vanliga ”JR”/”Futaba” typ
– men de fanns inte med i min kartong. Bara att ta
kontakt med supporten.
CHAT – vi kan tyvärr inte detta – går det bra med
mail till produktspecialisten?
Pelle! – Vill du ha en UMX Turbo Timber testad ;-)

HobbyKing har ju mycket reklam så det är enkelt
att klicka på köp. Men vart tog paketet vägen?
HobbyKing har ju en bra ”tracking” men deras
leverantör är GLS. När det passerar gränsen till oss
så är det Schenker som ta över – med helt annat
nummer – som inte syns på GLS tracking!
Inget SMS men möjligen ett brev i lådan – så är det
bara att vänta på ”Nordpost”.
Efter flera försök på nätet lyckades jag till slut hitta
ett Schenkernummer och kunde få ut mitt plan.

Efter några (15 st) meddelande från HK så är nu de
saknade adapterkablarna (kanske) på väg.

Det är en riktigt bra kartong – i klass med E-Flite
och Multiplex!
Modellvänner december 2020
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Julhälsning från
Östersunds Modellflygklubb.
Vårt modellflygfält är en del av Optands flygfält beläget
en dryg mil utanför Östersund. På fältet samsas en del
kommersiella helikopterföretag, motorflyg, segelflyg,
fallskärms-hoppare och så vi. Överlag fungerar det bra
men ibland händer det att besökande fullskalaflyg kan
bryta mot våra överenskommelser mellan klubbarna.

Bilderna i vår julhälsning är inte från den här vintern,
förutom bilden där Tommy flyger helikopter, utan från
förra vintern då vi hade rejält med snö.

Normala vintrar har vi ganska mycket snö på fältet och
några tappra medlemmar brukar då flyga med skidor.
Andra som inte trivs lika bra med snö och kyla kurar i
vår klubbstuga eller går i ide med något bygge inför
våren.
16

Bilden från klubbens Julfika är från förra året och med
den vill vi tillönska Er alla från oss alla – en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År.

Östersunds Modellflygklubb

Modellvänner december 2020

Vinterflyg?
För dem som har glömt att man kan flyga ute – och har
glömt att det fanns snö ”före Greta”.
Jag hittade en gullig animerad film på tuben.

https://www.youtube.com/watch?v=AtnL9E-bgRQ

MATS JOHNSSON blev 60 år.
Mr J har under flera år lidit av sin blodsjukdom men ändå följt sin stil att vara en modellflygets underhållare.

Jag har den smärtsamma plikten att meddela att min vän Mats Johnsson i Lomma, en av Skånes många
modellflygare, gick ur tiden den 15 december efter en längre tids svår sjukdom.
Han började sin karriär på 70-talet i RFK 'Cometen' i Lomma, för att på senare år gå över till Malmö
Radioflygsällskap, med bl.a. hangflyg som en stor passion.
Många är vi klubbmedlemmar som har lidit med hans sjukdom, men han försökte hela tiden hålla humöret uppe när
han besökte fältet.
Den stora tillgivelsen varje år för Mats var Ripalägret där han och jag tillbringade de senaste 12 åren med diverse
roliga upptåg, när vi åkte hem därifrån sa han alltid: "Jaha, nu är det bara 51 veckor till nästa gång".
Vi minns Mats som en skojfrisk, glad och kunnig person, alltid villig att hjälpa andra.
Mats blev 60 år.
Må han flyga vidare på de gröna ängarna i modellflyghimlen...
Bäste vännen
Thomas Berggren

Modellvänner december 2020
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Dagarna blir kortare men det hindrar inte Per Pålsson som flyger säkert med belysning på planet.
”Funkade fint! Såg inte ett skit utan lampor, men det gick fint att flyga o landningen gick också fint eftersom hela marken lystes upp under planet
när man kom ner på typ 1,5m höjd.”

Det kom ett mail
från andra sidan Atlanten den 29 nov 2020.

Howard “Doc” Young was a founding
member of CAM and a terrific builder
of large, highly detailed, scale
airplanes. Howard took his final flight
last year, but yesterday, Saturday, two
of Howard’s largest and most detailed
airplanes took to the "air" again. These
two planes, a Spitfire Mk XIV and a
Howard Young
P61 Black Widow, were placed on
permanent display in the main lobby
of the Sedona Airport. They will be followed in a few
weeks by a large P51 Mustang and F6F Hellcat.
While searching for appropriate display options, Sedona
Airport Manager Ed Rose became aware of the planes
and visited the Young residence to take a look. Rose is a
WWII warbird enthusiast and jumped at the chance to
have them on display in Sedona. It became a great fit all
around, given Howard’s long history in Sedona and
with CAM.
All four planes are truly museum quality and were
donated by Howard’s family for display at the Sedona
Airport.
18

CAM members Ray Scott and Cliff Hamilton prepared
these first two planes for display by cleaning, making
display propellers, placing lift structures, locking
control surfaces in position, securing landing gear and
several other details. When it came time to hang the
planes, CAM member Kevin Presmyk secured the use
of a large scissor lift owned by his employer, Tierra
Verde Builders, and Hal Jordan joined the placement
effort.

It’s well worth your time to take a trip to the Sedona
Airport to see two beautiful aircraft.
Jag hade tyvärr aldrig tillfälle att flyga med Howard
eller besöka hans klubb Central Arizona Modelers
Club, men har hört mycket om hans modeller. Det fanns
även rejält stora jetkärror men WWII var hans passion.

/ PG
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Pressgrannar

Rättelse finns på
https://www.modellflygforbund.se/Nyheter/informationfransmffsstyrelsedecember20202/

Einar Johnsson hyllas med 5 sidor varav en spalt
text. Även Modellflygnytt har covid-drabbats av
mindre modellflygaktivitet som bidragit till ett
tämligen magert nummer.

Julnötterna har saknats ett antal år men har nu
kommit tillbaka i sista numret. Conny Å är
författare och ska ha svaren via epost före den 1
februari.
Blir det över 1000 prenumeranter?

Detta är sista medlemsnumret av Modellflygnytt!

En fortsättning kommer det att bli med 4 nummer
2021 om minst 1000 personer anmäler en
prenumeration om 250 kronor senast den 15
januari. – Även ”ufon” får prenumerera 

Modellvänner december 2020
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Minns ni 1965? – då måste man nog vara 40-talist, men
det är mycket kul att läsa från flera författare.
Årets Quiz samt svaren på förra årets är en riktig
utmaning.

För modellflygare så finns det flera artiklar.

Massor med julläsning finns på http://slis.org/lina/

Årets 6e och sista nummer av Allt Om Hobby

10 sidor om Gripen från Freewing

8 sidor om Vampire

AOH EXTRA är material som man ser i den digitala
4 sidor med dekaltips
tidningen eller på hemsidan om man är inloggad
20
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Man blir bara lycklig av att läsa en sådan rubrik –
och den avspeglar många danska klubbars FBsidor.

Danmark har det enklare och billigare att ta sitt drönarbevis än vad
vi har att vänta i vårt land. Möjligen har vi lite enklare att registrera
våra modellflygfält?

Modellvänner har bidragit till en artikel i Danska
Modelflyvenyts julnummer som finns att läsa på
http://modelflyvenyt2.dk/modelflyvenyt2/2020/Modelflyvenyt.6.2020.pdf

Nr 6 2020 som är årets sista nummer är som vanligt ett positivt och
inspirerande nummer. Det är fullt av modellflyg i alla klasser och
med allt från söndagsflyg, byggen och tävlingsflyg.

Modellvänner december 2020
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Caravellen är Julkaramellen.
Årets medlemsbok handlar inte bara om ett av de
tidiga jetplanen som ofta blev piloternas
favoritplan. Den handlar även om historien innan
Caravellen och hur planet kom att designas med
många nymodigheter.
I slutet av andra världskriget höll SAAB på att
utveckla jaktbombplanet 24. I ställer fick
arbetskraften läggas över till civila projekt som
blev passagerarplanet SAAB 90, sportflygplanet
SAAB 91 och personbilen SAAB 92.
Av dessa är det nog SAAB 91 Safir som varit
längst i aktiv tjänst. Det blev ett riktigt lyckat plan
som piloterna älskade. Redan tidigt såldes planet
till olika länder världen runt som militära
övningsplan. Civila plan blev de oftast efter militär
tjänst då de byttes mot modernare plan. Artikeln är
riktigt bra med många fina bilder och både perifera
liksom djupa avsnitt.
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Man kan läsa att det började med jätteplanet
Armagnac via Caravelle till Concorde och nu
Airbus.
Caravellen var ett av de första planen utan vajrar
till rodren utan enbart hydraulik.
Caravell kommer från en enklare båttyp som
användes på 1400-1500 talet. De två följebåtarna
Niña och Pinta som var följebåtar till Christofer
Columbus Santa Maria var av Caravell-typen.

Modellvänner december 2020

Vad gäller för drönare?

Det finns en hel del att navigera rätt i.

Självklart står alt på TS hemsida. RCFF och SMFF
har också bra texter och bilder – MEN..
EASA har gjort en tecknad film som enkelt visar
vad som gäller.
Rösten och texten är på väldigt enkel engelska.
https://youtu.be/l6xHV61jwGo

Nedan ser man en övergångskarta med viktklasser.
Under 250 gram
Mellan 250 till 500 gram
Mellan 500 gram och 2 kg
Mellan 2 kg och 25 kg
Om det är en privatbyggd modell som vi nog kan
kalla alla våra modellflygplan, så är det under 250
gram eller under 25 kg som är gränserna.
Men gör det enkelt och flyg på ett godkänt
modellflygfält under de reglerna som gäller för
fältet.

Modellvänner december 2020
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Inneflyg
Det brukar det vara full aktivitet på så här års. Men
de flesta hallarna är stängda. Som tur är så finns
det någon som har fixat flygtid.
”Vi brukar bli 5-6st totalt, så vi håller avstånd
genom att alla har varsin bänk. De säger ju max
8st så vi klarar oss. Grejen är väl att jag är där för
att hjälpa mina ungar. Så är jag ledare/instruktör.
Ungarna måste vara födda 2005 eller senare. Vi är
således 3 instruktörer åt våra 2, ibland 3
ungdomar. Så vi följer reglerna.”

spontana inhopp men vitsen med ESU är att man ska
komma ut på fältet och flyga mer och på så sätt bli en
bättre termikjägare och även bättra på sina landningar.
Även detta år var ESU sponsrat av AUTOPARTNER

RC med rabattcheckar på 200kr till varje
månadsvinnare och till totalvinnaren. Vi tackar
Pelle på AUTOPARTNER RC även för detta år och
hoppas på fortsättning av sponsringen.
Så här såg årets deltagarlista ut med vinnaren överst
med hela 9200 poäng.

Att fotografera inomhus är inte det enklaste. Ljuset är ofta
långt från utomhus en sommardag.

”Hahaha
Kommentar en bit bort i sporthallen -men var i
helvete är mitt ena batteri då? .... jahaaa, det är ju
han som laddar det åt mig....”
/ PP

Jag tackar alla årets deltagare och hoppas de kommer
igen inför starten av ESU 2021 i Mars och att de då
lyckat få med lite kamrater till ESU.
Det handlar inte bara om att flyga. Som ny får man
oftast snabba svar på forumet Svensktmodellflyg.org

under Segel/Hang om man har frågor eller villa tips
på hur man tränar.
Stefan Revestam skrev en bra artikel i Modellflygnytt
2019 nummer 2 på sidan 27 till 31 som heter

ElSegelUtmaningen (ESU) 2020

”Medelmåttans (o)fullständiga träningshandbok”
och kanske kan ge lite insikt i hur man kan träna.
För den som skulle vilja vara med nästa säsong dvs
ESU 2021 så finns reglerna på

https://svensktmodellflyg.org/forum/svensktmodellflyg/%C3%A4mnesforum/segelhang/12666-v%C3%A4lommen-tillelsegelutmaningen-oktober-2020
Text och Bild; Micael Petrik

Utrustningsvis behövs bara tre saker (förutom plan
och radio): en klocka, ett måttband och ett mål.

Klockan för att mäta motortiden och flygtiden (brukar
Oktober var sista månaden i Elsegelutmaningen 2020.
finnas inbyggt i de flesta sändare). En del använder
Tyvärr var vi bara 8st deltagande detta år men jag
stoppur.
hoppas på bättring till 2021.
Jag tycker att poängen överlag var bra, men naturligtvis
Målet för att ha något att sikta på för att få
finns vissa det som ligger ett snäpp bättre än andra.
landningspoäng. Här är uppfinningsrikedomen stor.
Under året har allt från fina proffsplan till ihopplock av
delar från olika plan ställt upp. Det krävs inte mycket
Vissa använder små sandfyllda påsar, små frisbees,
för att bli bättre på elsegel.
färgglada tallrikar och till och med ”tredje maskrosen
Vissa har varit med varje månad medan andra gjort
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från vänster”. Vad du använder är valfritt, så länge som
målet är entydigt bestämt och identifierbart INNAN
Start.

Kalender

Jag har använt en tillplattad pappers kaffemugg från
OK/Q8 med lite stenar som jag tejpat ihop öppningen
på i flera år nu (samma mugg) :-)

6-14 feb California World Cup USA
?? Danska Mästerskapen i inomhusflyg
5-6 mars EAGLE Cup F1ABCQ, Norsk WC Mjösa Norge
7-8 mars Danish Winter Cup, WC Mjösa Norge
13-14 mars Moose Cup och Bear Cup WC Finland
20-23 maj Danska mästerskapen F1, F2, F3, F4, mm Herning
8-11 juli Scandinavian Free Flight Week F1ABCQS Öland
1 sept inofficiellt NM I F1S/E-36 Bollerup
(första lörd) aug kl 17 GMT+1 GRANT MIMLOCT Cloud Tram Mass Launch

Måttbandet är till för att mäta anståndet mellan
flygplanets nos och centrum på målet. Ett tiometersband
räcker för poängräkningen. Om du landar längre bort
och är nyfiken på avståndet rekommenderas ett längre
band.

F1 – Friflyg

Reglerna är väldigt enkla. Principen är att alla tävlande
flyger när – och var – de vill (förhoppningsvis inte inom
flygzoner för trafikflyg).

F2 – Linflyg

Målet är att göra tre flygningar i rad med flygtider så
nära åtta minuter som möjligt. Poängen redovisas i
denna tråd och varje månad utses en månadsvinnare.
Efter att oktober månad är avslutad utses också en
totalvinnare för året.

F3A – RC

OBS! Angående landningsmått så räcker det nog med
en decimal.

F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon
AirCombat
IMAC
Oldtimer
F4 – SKALA

Det är allt!
Passa på du också. Ut och flyg och klocka dig själv på
dina flygningar. Redovisa sedan resultatet här i tråden.
Hur mycket du vill skriva om flygningen och/eller
resultatet är upp till dig. Många av oss uppskattar att
både att läsa och skriva långa berättelser, andra är mer
fåordiga, och vissa varierar sig mellan korta och långa
texter beroende på humör eller tidstillgång.
Frågor om tävlingen passar bäst att också ställa i tråden.
Detaljfrågor om termikflygning är upp till dig själv om
du vill ta i tråden eller om du vill starta en ny tråd. Jag
har i stort sett ställt hur dumma frågor som helst när jag
började med elsegelflyg och alltid fått bra svar av de
som hållit på i många år med detta.
Välkomna att deltaga i ESU 2021 och håll koll på
Svensktmodellflyg.org under Segel/Hang där regler,
tips mm brukar diskuteras under vintern.

xx okt International Ringmaster Fly-A-Thon
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

29jun - 1 aug Nordiska Mästerskapen

F3 Segel
Dec-Apr F3RES Virtual Worldwide Competition

5-8 aug Scandinavian Baltic Scale Masters

F9- Swedish Drone Cup

Träffar 2020-2021
31 dec Nyårsträff på Kristianstads MFK Nylanda
1 jan Nyårsträff hos Tre Aviatörer Kivik Janlanda
23 maj Modellflygets Dag – hela Danmark

OBSERVERA !
På grund av begränsningar i virustiderna har många tävlingar
och träffar flyttats eller ställts in.
Stäm av med arrangören vad som gäller.
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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

http://www.norbergsfk.se/

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

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

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.

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/

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

SLIS – Sveriges intressefrämjande av stunt

/

https://www.faltregister.se/

Autopartner

HAB

Har kvalitetsmärken som Extremeflight,
Sebart med flera.

3F Hobby Service

Har det mesta
Mekkat för linflygare! Har allt.

RC-Flight

Skånehobby

MBS RC Models

Snabbt och billigt.
I brevlådan nästa dag!

Har balsa, klädsel, SIG byggsatser och hela
Horizonsortimentet

Kvalitetsbalsa och egna byggsatser.
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IAB RC

Hobby Equipment

MJD Models

TZ IMPORT

Dane RC kits

Svenska skalabyggsatser

Lindinger

HobbyKing

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

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.

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

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

Massor med byggsatser från Polen.
Electric Simple AirCombat

minicars

PAW dieselmotorer som fortfarande
nytillverkas

Lev från Belgien. Robart Futaba mm

Carrocar

ELEFUN

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

Norsk som säljer i Sverige

Sidor med ritningar att ladda hem.
Modellvänner december 2020
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Outerzone

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

https://rclibrary.co.uk/

Här finns ritningar med mera

Trevliga filmer ”på tuben”
John Woodfield

Vackra hangfilmer med underbara
oldtimers

En massa gamla motortester.

MaxFliart

Crazy Horst

Friflyg med gummiband och oldtimers i
New York

Med kamera i planet.
Gammalt men häftigt

Model Enginenews 2002-2013

Adrians modelengines

Gratis modellflygsimulatorer till datorn
PICASIM

MULTIFLIGHT

RealFlight

Månadens Bokmärke - Av Stig Håkansson
Amerikanska, engelska och belgiska
helikoptrar kom till undsättning för
holländska offer för den svåra
översvämningen i februari 1953
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Per Pålsson drömmer om varma sommarkvällar med sjöflyg i Mönsterås
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