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En tidning i pdf som enkelt kan skrivas ut.
Bilder på framsidan: Pics By Jocke – se artikel
PDF-bladet är ett alternativ som kan ges ut ofta och
utan kostnad för läsarna om de inte vill skriva ut
bladet på sin eller klubbens skrivare.

Var med och Skriv i Modellvänner!
Skicka bilder. Det går bra att skriva för
hand på papper, fota och skicka med
epost eller pappersbrev.
TACKAR
Alla som hjälper till med korrläsning och
kommentarer. Det är nyttigt och ofta lärorikt att få lite
tips.

Vill du annonsera?
Det blir ingen modellflygnytt 2021.
1000:- i månaden kommer förhoppningsvis ge en pdftidning med högre grafisk kvalitet med provnummer
för en framtida Modellflygnytt 2022 om intresse finns.

Vill du sponsra Modellvänner?
Konto : clr-konto 9272-9050353
Swish : 0709 763384

I pdf-format finns länkar som är klickbara, om
länkarna inte är allt för komplicerade så skrivs de ut.

modell@pgdata.se
/Patrik Gertsson
Ålvägen 10, 29672 Yngsjö
0709-763384

Modellvänner är obunden till förbund och klubbar.
Detta innebär enbart att de inte har inflytande på
innehållet.

De nyaste säkerhetsreglerna för modellflyg utomhus
som gäller RCFF/SMFF finns på
http://www.rcflyg.se/forum/cmps_index.php?pageid=sakerhetregler

Där finns en länk till en pdf att ladda hem
http://www.rcflyg.se/dokument/sakerhetsregler/RCFF_SMFF_regl
er_v1_4_2_2021.pdf

Skriv i Modellvänner
Hjälp till och visa vad Sverige kan!
Det finns många duktiga skribenter som i dag bara
väljer forum och Facebook. Skicka dina bilder och
texter till Modellvänner också!
Är du inte datorvan så går det att skicka som
handskrivet brev och pappersfoton.
Innehållet kan vara allt från tips, personberättelser,
byggprojekt, reportage från träffar och tävlingar – och
mycket mera.
Känner du någon som är duktig på att fotografera och
kanske kan skriva några rader?
Jag vill gärna ha reportage från Dragsängarna och
Midnight Sun Fly in med flera traditionella träffar.
Hör av dig!

Däremot är alla klubbar, föreningar, förbund och
modellföretag välkomna att vara med och bidra till ett
bra innehåll på alla sätt.
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Pressgrannar

Nummer 2 av Oldtimer är som vanligt välskriven av
Sten P och redigerad av Pär L.
Linflygets historia fortsätter och med den så klart
mycket gamla motorer. Ute på klubbarna kan man
uppleva Weatherman som är en speedklass som tävlas
via epost när vi inte får träffas i verkligheten. Vi får
hoppas att eposttävlingarna fortsätter även när
reserestriktionerna hävs. Det är många som inte tar de
längre resorna men som gärna tävlar på hemmaplan
eller tillsammans med likasinnade inom ett rimligt
närområde.
På omslaget ser vi Freddy Dahlstrand med Graupner
Ultra Stunter. Till skillnad mot Weatherman som är
byggd för att flyga fort ett litet antal varv på så kort tid
som möjligt är ett stuntplan byggt för att flyga koster
med precision. Det finns en årlig ”träff” där man
flyger stuntplanet RINGMASTER. ”Träffen är
världsomspännande och man skickar in antalet starter
via epost. Det går ut på att flyga minst 5 varv och så
många starter som möjligt med så många piloter som
möjligt. I kalendern ser man att det är fösta helgen i
oktober. Vissa flyger hela stuntprogrammet på 7
minuter men andra har en speciell liten tank så att de
kan flyga så många starter som möjligt under dagen.
Att bara flyga runt med ett relativt långsamt plan
några varv klarar de flesta utan att ramla kull av yrsel.

En sektion av modellflyget i Tyskland handlar om
den flygande vingen ERWA 8 som skulle kunna
vara ett utmanande projekt att bygga som RC
med en liten elmotor!
Avsnittet efter ritningen beskriver modellbygge i
metall! Kan man hitta aluminium och duralaluminium i små dimensioner kunde det kanske
vara en utmaning att bygga en modell i metall?
MECO-systemet med 2 mm nitar liknade mycket
fullskalaproduktion av flygplan. Verkstaden
behövde en del maskiner som vi normalt inte har i
dag till våra balsa- och furubyggen.
Modellvänner juni 2021

MECO-systemet hade ett antal
profiler man kunde använda.
Användningsområde fanns att
läsa i katalogen.

/PG
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Resultat från eposttävling Pingsttävling
arrangerad av modellflygklubben Comet.

Jomenvisst – det går att modellflyga i princip mitt
inne i en storstad!
Och snart blir gränserna lättare att passera så att
även vi i södra sverige lätt kan ta oss över för att
träffas.
Och när man passerat bron hittar man först ”drive
in bottle shop” som säkert även har
aluminiumburkar ;-)
Är man mera hungrig så hittar man ”Fish and
Beer” inte långt från flygfältet.

Sugen på nästa tävling hos Comet? /PG
Modellvänner juni 2021

4

Livet börjar återvända

Nationaldagen bjöd på strålande väder och som
vanligt dök spontana gäster upp.

Den officiella kröningen ägde rum långt senare,
nämligen i Uppsala domkyrka 12 januari 1528.

Lite bakgrund:
Nationaldagsflygningarna startade 2005 i
samband med att Annandag Pingst offrades och
Nationaldagen blev allmän helgdag, vilket gjorde
att alla som hade möjlighet kunde vara lediga
oavsett veckodag.

Vi firar 6 juni också för att 1809 års
regeringsform skrevs under den dagen. Fast det
kan vi nästan bortse ifrån
eftersom den inte längre gäller.

Hälsningar
Dan Johansson

Fram till 1983 firades 6 juni enbart som Svenska
Flaggans dag som då ändrades till vår
Nationaldag. Den firas därför att Gustaf Vasa blev
utsedd till kung den dagen år 1523 vilket gjorde
att Sverige blev ett eget rike och därmed bröt sig
ur Kalmarunionen.
Modellvänner juni 2021
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STERN WHEELER

Jag tyckte nog att man borde ha olika
fiberriktning på dessa hästskor nu när ändå mina
flak bara var 100 mm breda,
När botten med de hästskoformade bitarna var
ihoplimmat med PU-lim som är väldigt starkt,
lättslipat och har klass D4.

Artikel och bilder Ingvar L. Nilsson

Varför inte en STERN WHEELER för att tala
”ren svenska”?
Del 1, inledning och de första trevande
byggstegen.

Vattenfasthet på vitlim ligger upp till D3, medan
D4 innebär att en limfog tål att ligga mer än 24
timmar i kokande vatten utan att limmet löses
upp eller släpper greppet.

Hela upprinnelsen var egentligen en fråga jag
slängde ur mig till Bosse Jansson, (känd som
Bosse litet lagom vintage Jansson på något
modellflygforum). Snabbt fick han fram en liten
puttenuttig sak han sett ritningen till – ungefär
stor som en rejäl handflata. Bygges av
bleckplåt… nja…

Jag lägger detta fula bygge på ritningen.
Märkligt nog så fattades det en hel del på
höjden… vad är nu detta? När jag kollar närmare
så visar det sig att ritningen uppförstorad – 100
mm blir 120, ¼” tjocklek blir 8 mm…
Själva skrovet skall ju vara med helt raka sidor på
en hjulångare men som uppvuxen i västra
Göteborg bär det mig emot med ett rektangulärt
kroppsgenomsnitt - så den fick litet lutning.

Så efter denna bedrövliga vinter/vår med regn och
blåst så kom det en kille in i klubbstugan med en
massa grejer som dom rensat ut hemma. När han
gått tittar vi – en låda med massa ritningar typ
sådana som låg som bilaga i modellflygtidningarna förr…

Drivningen av skovelhjulet är med två drag/tryckstänger precis som på en tvåcylindrig ångmaskin
och där vevarna är förskjutna ett kvarts varv för
att det inte skall finnas något dödläge. Jag letade
efter lämplig motor…
Jaaa- gamla GWS PiccoStick-grejer hittades – så
det blev en axel med originalkugghjulet och två
motorer som sitter diametralt motsatta. Kullagren
från GWS-växeln fick följa med.

Jag säger ungefär ”om det finns en hjulångare så
är jag intresserad”. Och visst fanns det en
kopierad byggbeskrivning till Santa Ana. Googla
på ”sternwheeler santa ana” så hittar du en ritning
du kan köpa för något tiotal USD. Men detta var
fotokopior som var tejpade ihop från A3-papper.
En knapp halvmeter kroppslängd totalt, elmotor
och radiostyrning samt lyse. Så medans regnet
piskade på rutorna satte jag igång och borde snart
upptäckt att det var väldigt tokiga mått… 120
mm bred och nosen -nej stäven byggd av en trave
hästskoliknande
¼”
balsabitar.

Jag mätte litet varvtal – skovelhjulet kommer att
snurra värre än en elvisp. Ett plastkugghjul med
samma modul som på det lilla drevet i GWSväxeln hittades i gömmorna.
Stäven : Inget vackert bygge – kunde varit en isbrytare!

Modellvänner juni 2021
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Nu har jag fått utväxlingen 7:1 (GWS Piccostick)
och därefter 5:1 och detta kugghjul har dessutom
en större kuggmodul.
Den totala nedväxlingen blir 35 ggr.
Om
motorerna ger 10 000 rpm så blir det 285 rpm för
skovelhjulet - det känns vettigt.

Sidorna limmas med PU-lim

Detta måste givetvis provköras ihop med ett
fartreglage – ett 60 Amperes med fram-back för
borstmotorer kändes litet överdimensionerat i det
kontextuella sammanhanget – men Magnus i
Herrljunga ((MBS RC Models) försäkrade att
detta var det bästa han hade med ryckfri framback. Ja mycket grejer har han – men ett
maskintelegrafservo som säger pling när man ger
fram eller back-kommando från styrhytten till den
sotiga maskinisten hade han inte, men tipsade om
att det finns säkert att köpa i Tyskland…

Skrov_roderbalk: Furu är nog bra för att hålla mässingrören
med de två roderskäddorna. Här har även
hjulupphängningen limmats mot akterspegeln.

Upphovsmannen mr Goodchild lämnar en hel del
till byggaren att lösa praktiskt, och skovelhjulet
blir ju lättare att få snyggt om de 12 ekrarna sitter
med precis 30 graders delning.
Akterspegln limmas, urtagen för stötstängerna tas ut
senare.

Jag har ingen delningsapparat till fräsen, men i
alla fall ett rundmatningsbord med gradering i
grader o bågminuter. Vevslängarna har fått
motvikt för att kanske i första hand se mer
genomtänkt ut (modellflygarens dilemma –
obalans i roterande grunkor är INTE bra!).

Drivpaketkomplett: så bidde det – en rätt kompakt historia.

Drivpaketet är ihopsatt utan skruv utan det är
hålen i alu-gavlarna som passar exakt på
motorerna. När detta var på plats så låste jag
motorerna med en droppe tunn CA-lim.
Navämnen: enklast att borra de 12 hålen på vardera
skovelhjulsnavet innan naven sticks av i svarven. Materialet
jag valt är grå PVC (skittråkigt material att maskinbearbeta)

Akterspegel från insidan – bra med PU-lim som fyller ställen
med dålig passning.

Modellvänner juni 2021
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De borrade och avstuckna skovelhjulsgavelnaven.

Provmonterad gavel. Den yttre ”fälgen” är från ett nylonhjul
som hade passande mått. 1,5 mm kolfiberpinnar

Lillaxeln är lagrad med kullager från GWSväxeln. Utgående drivaxel har en M6-gänga för
att fästa det utgående drevet, sedan är axeln
nedsvarvad till 5 mm för att passa kullagren som
jag hittade i den kuliga lådan, kullager med fläns.
Motsvarande lagerbockar för skovelaxeln fast för
3 mm axel och minsann fanns det flänskullager i
denna dimension också.
Lagerbockar kan man ju göra väldigt fina, men
jag valde att höra dem på enklaste sätt och härvid
blev de riktigt fula – sågat o filat i 5 mm
renaluminium.
Eftersom Magnus i Herrljunga hela tiden utökar
sitt sortiment så kunde jag köpa mahognyflak,
klart att en Stern Wheeler skall ha ett snyggt
däck, men nu var det ju detta med 120 mm
bredd… blir det inte bra så har jag inget
reservmaterial eftersom allt blivit 20 % större…
det var därför jag valde att göra ett akterparti av
plyfa. Ja Magnus säljer 200 x200 mm plyfa till
väldigt bra pris.
Med dessa grejer klara så kunde drivlinan
provmonteras på en bit plyfa, och det är ungefär
här bygget står när detta skrivs. Tankar på hur en
maskintelegraf skall kunna göras ligger och maler
mellan öronen ibland.

Lagerbock: visst kam man fräsa dessa så det blir jättefint,
men såga o fila går fortare i alla fall om man inte har ”extra
lättgående militärfilar”. Hålen för flänskullagren borrade jag
först innan jag sågade isär bitarna.

Utsågade. Nu skall de filas. Sedan skall små hål för att fästa
dessa i själva däcket.

Fortsättning följer förhoppningsvis.
Brämhult 2021-06-12

Ingvar L. Nilsson
Ett passande dimensionsmässigt billigt nylonhjul svarvades
till och det blev en ”fälg” på vardera sidan av hjulet. De 12
hålen är borrade innan det sista momentet att sticka av dem
från hjulstommen.

Här har en plyfabit sågats till. Plyfan skall senare ersättas av
mahognydäcket.

Modellvänner juni 2021
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Svensktmodellflyg
Inlägg av Stig Håkansson

Många med mej saknar nog nu spontanbesöken
på SMF för att hämta upp fakta eller tips som
levererats av många kunniga modellflygare. Tills
vidare går det dock att nyttja en backup av gamla
SMF via Internet Archive om man vill ta en titt.
Sidan fungerar inte fullt ut på alla menyrubriker,
länkningar felar och det saknas foton, men den är
i övrigt fortsatt mycket läsvärd. Modellvänner ger
er här länken till backup-sidan:
https://web.archive.org/web/20200928004214/htt
p://svensktmodellflyg.se/index.asp

Det gamla forumet Svenskt Modellflyg går sedan
några månader tillbaka inte längre att se på sin
vanliga plats på nätet.
Planerna på att få in de äldre trådarna i nya
forumet SvensktModellflyg sägs nu från SMFF
vara skrinlagda. En epok inom vårt lands
modellflyg har därmed nått ett slut.
Rasmus Gejdnert och Daniel Nyberg startade
SMF-portalen under 2003 och drev den
framgångsrikt fram till nyåret 2018.
Bredden i innehållet har varit imponerande.
Under den efterföljande tiden har SMFF skött
driften. Från inledningen av 2019 har det dock
enbart gått att titta på innehållet.
Modellvänner juni 2021
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Digital Byggkväll 14 juni
Träffen på Zoom började kl 19.30 och det kom
snabbt ca 28 deltagare men några droppade från
efter en stund.

I September börjar nästa omgång med
uppdatering av modellflygregistret med nya fält
och höjder. Detta ska i princip vara klart och
infört i nya upplagan av AIP till oktobet 2021.

hoppats på lite uåpåehåll med samkväm och flyg
en liten stund – men….

Optand byggdes som krigsflygfält för F4 som var
en bombflygflottilj. Sedan byggdes Frösöns
flygfält men Optand blev kvar som reservflygfält
och används av sportflyg och modellflyg.
Kjell Nilsson fick informera om fätregistret mot
TS.
Kjell lägger ner mycket jobb och förra höstens
nya uppdateringar borde varit klara för mer än ett
halvbår sedan. Handläggarna har gjort sitt jobb
och både nya fält och nya höjder är registrerade.
Till detta kommer att allt ska sammaställas i ett
dokument som ska undertecknas av en
överordnande.
Det borde nog inte vara så svårt men nu
tillkommer att TS vill ha med alla G-klasssade
fält (med flyghöjd över 120 meter) ska ingå i
AIP-registret för fullskalaflyg. Där finns flera att
ta hänsyn till ( militär och trafikflyg). Kjell N. har
arbetat med att konvertera modellflygdatabasens
koordinater till att stämmam med de i AIPregistret för länge sedan.
Den undersecknade listan har utlovats sedan
innan julen 2020 men vi hoppas att det kan
komma något innan midsommar.

Efter Kjells information tog Kjell-Åke äver med
en planerad presentation av sin klubb som fyger
på Opåtand/Östersunds flygfält.

Tyvärr var det ösregn så det blev inte många
medlemmar eller modellflyg att visa upp. Regnet
vaar färstås välkommet till en torr mark som haft
strålande som flera veckor. Vi hade så klart
Modellvänner juni 2021
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Sedan var det dags för ”Hotell Paradiset” hemma
hos Bokis och Gullan.

Bokis visar massor med stora skalamodeller. En
viktig sak är att det ska vara enkelt – ”KISS”.
ALLA modeller ska ha ställ, flaps och
motoravstängning på samma brytare på sändaren.
Inga konstigheter med dula rates och annat.

Bilderna från Zoom är inte så skarpa – berättarna
filmade med mobil och det rörde sig hela tiden.
Här visar Gullan upp noskonen till en P38.
Gullan är flitig och duktig träbyggare. Sedan
tillkommer det dyra som behövs. Till detta planet
tillkommer Robart elställ för 1700 dollar från
USA – tre gånger priset på träbyggsatsen. Sedan
så kom det till 2 st Zenoa 45 cc motorer med
magnettändning som är riktigt tillförlitliga.

I planet ska allt vara så enkelt som möjligt med
alla servon och sladdar direkt till motttagaren.
Så få batterier som möjligt i planet är bra men
iband måste det till lite extra om man har
elektronisk tändning och elstart på motorn.
En annan sak är att man måste träna att kunna
landa på ett helt säkert sätt med alla typer av
modeller. En tung modell MÅSTE flygas ner till
den rullara på hjulen innan man drar av och låter
modellen bromsa in.

När det filmades långt från en router så var
kvalitetetn lägre och även ljudet hackade en hel
del. Men det var inga problem att hänga med.
Ett litet handstativ till telefonen kan vara smart att
investera i om man ska visa runt mycket
/PG

Det ska helst vara skalamodeller från innan 1965
– eter det ”ser alla kärror likadana ut”.
Efter Bokis visning av det mesta så var det flera
som diskuterade – främst stora flygplan.

Modellvänner juni 2021
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Resultat Oldtimervrålet
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Sen av nån anledning fick jag låna en simulator
av en klubbmedlem för att testa lite. Och det gick
ju som det gick.
Nu har jag flugit på EMFK i snart 2 år och har ett
hobbyrum med 9-10 plan .Som det kan gå till !!
Enda nackdelen med detta är att bildantalet
minskar och flygandet ökar.

PicsByJocke
Hej modellvänner!
En liten presentation av mig.

Den utrustning jag kör mest med är
Canonkameror 6D 90D och Eos M50.
Nu på senare tid kör jag mest med Canon 90D
bestyckat med Canon 400 och Sigma 70-200.
De är snabba bra objektiv med bra skärpa.
M50 får hänga med vid sidan och ta lite
när/mingelbilder i depån och så.
Bildmässigt så försöker jag skapa bilder som har
lite action i, lite bakgrund gärna lagom propeller
snurr så man inte bara får en platt bild av ett
modellplan, men ibland lyckas man inte med det.
Man får iallafall en bild på planet. Svårigheten är
att få lagom fin propellerskiva samt bra skärpa
med lite action. Alltså lagom snabb slutartid men
inte för snabb så modellen ser ut att ha
motorstopp och inte för lång så planet är suddigt.
Man får panorera i lagom hastighet och ta test
bilder och sen ändra slutartid under tiden. Men
brukar hamna på 1/200-1/500sek.
Modeller som står på backen är ju tacksamma att
fotografera, bara slänga sig på magen och fota så
det nästan ser ut som man tittar upp planet.

Joakim Mårtensson kallas i dagligt tal Jocke.
Hemmahörande i Skåne Eslöv sen 54 år tillbaks .
Jag har sysslat med fotografering sen sent 80-tal.
Jag fotar allt möjligt, men nu på senare tid har det
blivit mycket modellflyg och då främst hos vår
lokala klubb i Eslöv, men jag tar mig gärna till
andra klubbar och deras meetings. Jag rör mig
mest i Skåneland men man kan kanske förvirra
sig över gränsen vem vet !
Intresset för modellflyg har funnits ett tag, men så
en dag råkade jag se lite folk på flygfältet (visste
inte om att det fanns en klubb här).
Jag åkte dit och frågade om det gick bra att
fotografera lite . Detta var då 2014, och sen dess
har det blivit över 4500 bilder från fältet sen
otaligt många från andra klubbar, RFK Gripen,
Ripa och Helsingborg MFK.

Mina bilder hamnar mest på Facebook dels på
min egen sida Rcflyg i Eslöv och även på Skånskt
modellflyg.
Väl mött i sommar och hoppas det blir fina
flygdagar.
/Jocke
Modellvänner juni 2021
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https://www.facebook.com/groups/rcflygieslov
https://www.facebook.com/groups/176500403044
6269

PicsByJocke
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En kanonbild från Per Pålsson i Stranda MFK
Mönsterås från nya fältet i Torp

Modellvänner juni 2021
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Pressgrannar

Ytterligare ett kanonnummer som man läser
ALLT i! Riktigt trevlig läsning – kanske med
undantag av modellhörnan som ju är riktigt små
skalamodeller med massor av detaljer.
Modellvänner juni 2021
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Kalender
F1 – Friflyg
8-11 juli Scandinavian Free Flight Week F1ABCQS Öland
(första lörd) aug kl 17 GMT+1 GRANT MIMLOCT Cloud
Tram Mass Launch
26-28 aug Oltimer-SM I Bollerup
1 sept inofficiellt NM I F1S/E-36 Bollerup

F2 – Linflyg
xx okt International Ringmaster Fly-A-Thon
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

F3A – RC
29jun - 1 aug Nordiska Mästerskapen

F3 Segel
26 juni F3B-T Eskilstuna 2
26 juni F5J SM UT 22
31 juli F3-RES Eskilstuna 3
31 juli F5J SM UT22 (alt2)
9 aug F3K VM Slovakien
14 aug F3K SM UT Brännebrona
18 aug F3B-T Ikaros Cup IV
21 aug F3B Örebro Open
28 aug F5J Eskilstuna 4
4 sept F3K SM UT Brännebrona (alt2)
11 sept F3J Vinsch SM
25 sept F3B el Eskilstuna 5
25 sept F3K Siglandasnurren
2 okt Hangträff Höstvinden
2 okt F3B-T Ikaros Cup V

F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon

7-8 aug Säter
27-28 aug Tyskland
10-12 sept Frankrike
11-12 sept Söderköpinge

AirCombat
3-4 juli Älmhult WWII
3-4 juli Älmhult WWI
3-4 juli Älmhult ELAC
31 jul-1 aug SM Skellefteå WWII
31 jul-1 aug SM Skellefteå WWI
31 jul-1 aug SM Skellefteå ELAC
17 juli Hallstahammar WWII
17 juli Hallstahammar WWI
14 aug Säter Finnkampen WWII
14 aug Säter Finnkampen ELAC
11 sept Norrköping ELAC
28-29 aug Vara WWII
28-29 aug Vara WWI
28-29 aug Vara ELAC
11 sept Norrköping WWII
25-26 sept Örebro WWII
25-26 sept Örebro WWI
25-26 sept Örebro ELAC

F9- Swedish Drone Cup

Träffar 2020-2021
3-11 juli Midnight Sun Flyin Luleå
8-11 juli Östersundsträffen Shootout
16-24 jul Ripaveckan Shootout

22-25 juli Shootout Väst Olleberg
30 juli-1 aug Söderhamnsträffen
6-7 aug Gränsträffen Arvika
13-15 aug RFK Skilling Meeting
4 sept Sensommarmeeting Tre Aviatörer Kivik

11 sept Hobbymarknad Sollerbrunn
2-3 okt Göteborg Modell och Hobby

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

IMAC
Oldtimer
17 april Vårmaxen Saleby

F4 – SKALA
26-27 jun NM 2021 Aurskog Norge
10-11 juli Skalaträff Älmhult
17-18 juli Pop-skala Simmelsberga
5-8 aug Scandinavian Baltic Scale Masters
12-14 aug Arboga Skalaträff
21-22 aug Skalaflygträff Stranda MFK Mönsterås

Trevlig midsommar med förhoppningar om mycket
mera modellflyg i juli. /Patrik

26-27 juni Ryssland
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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.

http://www.norbergsfk.se/

SLIS – Sveriges intressefrämjande av stunt 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.

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

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

https://dronarsidan.transportstyrelsen.se/

https://www.faltregister.se/
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aiR/C Pro Sweden

Pilotrutan

Autopartner

Black Horse NGH Saito med mera.
Har kvalitetsmärken som Extremeflight, Sebart med flera.

MBS RC Models

RC-shoppen

Kvalitetsbalsa och egna byggsatser.

3F Hobby Service

Mekkat för linflygare! Har allt.

RC-Flight

Skånehobby

Snabbt och billigt.
I brevlådan nästa dag!

Har balsa, klädsel, SIG byggsatser och hela
Horizonsortimentet

IAB RC

Hobby Equipment

TZ IMPORT

MJD Models

HAB

Dane RC kits

Har det mesta

Modellvänner juni 2021
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Svenska skalabyggsatser

Lindinger

Staufenbiel
HobbyKing

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

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

Säljs via andra handlare
För Berlinbesökare finns det butik

Horizon Hobby

Pichler Extron

Har även butiker i Tyskland

Modeller från Tyskland

Hobbyträ

BYGGMO

ACKUS

Svenska friflygbyggsatser

Enkelt friflyg och gummimotor från Rune i Onsala

Free Flight Supplies

ProgressAeroWorks

Ben Buckle

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.

Modellvänner juni 2021

Schweighofer

PAW dieselmotorer som fortfarande nytillverkas
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ML-Hobby

Powertoys

Butik i Lund

Thunder Tiger med mera.

Napolskimniebie

motionrc.eu
www.rbckits.com
Lev från Belgien. Robart Futaba mm

Massor med byggsatser från Polen. Electric Simple
AirCombat

Sidor med ritningar att ladda hem.
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/

http://flyinglines.org/

Här finns ritningar med mera

John Woodfield

Trevliga filmer ”på tuben”
MaxFliart
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Vackra hangfilmer med underbara oldtimers

En massa gamla motortester.

Friflyg med gummiband och oldtimers i New York

Med kamera i planet.
Gammalt men häftigt

Model Enginenews 2002-2013

Adrians modelengines

MULTIFLIGHT

RealFlight

Gratis modellflygsimulatorer till datorn
PICASIM
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Bensinmotorer
NGH GT9 Pro
NGH GT17
NGH GT25
NGH GT35
NGH GTT70 twin
NGH GF 30
NGH GF 38
NGH GF60i2 inline

2-takt
2-takt
2-takt
2-takt
2-takt
4-takt
4-takt
4-takt

Tystgående träproppar
med hög verkningsgrad

Flyg - Motorer – Tillbehör
webbshoppen www.aircpro.com epost info@aircpro.com
Modellvänner juni 2021
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