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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.

En tidning i pdf som enkelt kan skrivas ut.

Vill du annonsera?

Bilder på framsidan: Patrik Gertsson
Arkivbild från MFK Snobben oktober 2009
En av klubbens juniorer har byggt en tidig
depronkärra – profilbilden till gamla forumet Svenskt
Modellflyg

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.

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.

Vill du sponsra
Modellvänner?

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

Swish : 0709 763384

modell@pgdata.se

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

/Patrik Gertsson
Ålvägen 10, 29672 Yngsjö
0709-763384

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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Höst

naturbilder och massor med modellflyg!

Här berättar och visar han på ett enkelt sätt hur man
får en gummimotor att bli bra.

Ingen har väl missat att höstvädret har anlänt? Vi har
förvisso haft regniga och svala perioder i sommar och även riktigt fina varma dagar i september-oktober,
men soltimmarna minskar för varje dag och det är
kanske lättare att sitta en stund vid datorskärmen på
kvällarna nu.
Lite tips från Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=iQ9CpokrIOQ
Det är en fantastiskt stor energimängd som lagras i en
spänd gummisnodd. Har du undrat hur det går till så
är denna film riktigt bra.

https://www.youtube.com/watch?v=qwjrQJi0G-Y

Att flyga med två plan är inte helt nytt. Jim
Walker lär ha flugit 3 Firebaby i en cirkulationsplats! En i varje hand och en styrd via en pinne på
hatten.
Det kan bli rätt så dråpligt som man kan se på
denna filmen.

Friflyg

https://www.youtube.com/watch?v=EPP-6e_gTkI

Maxfliart som är suverän på att bygga och flyga
gummimotormodeller har lagt upp en film på Youtube
om gummimotorer.

En hittad 8mm filmrulle har digitaliserats.
Kurt Lennå var en fantastisk modellbyggare och
även modellflygpilot.
Pär Lundqvist har haft flera konstruktioner i Allt
Om Hobby och är nu grafisk redaktör för
tidningen OLDTIMER.
Mats Strömberg har snyggat till filmen och lagt
på text och musik (som kan skruvas ner). Mats
har förutom sin youtubekanal även hemsidan
hangflygning.se där man hittar hans fina
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Linflyg
Den första helgen i oktober (med andra helgen som
reserv) är det

The Annual Worldwide Ringmaster
Fly-A-Thon!
Ringmastern är kanske inte den vanligaste
linflygkärran I Sverige, men man kan köpa den från
3F i Nyköping.

Man ska flyga minst 5 varv och landa för att det ska
räknas som en flygning. Om man har en liten tank
(eller tankar minimalt) så kan man lätt flyga 5 varv
utan att bli allt för ”yr i mössan”. Ringmastern är
lättflugen men fullt kapabel till avancerad
stuntflygning.
Anders Hellsén hade planerat en inspirationsdag med
uppvisning i Eslöv. Tyvärr så var vädret allt annat än
perfekt så det blev inte så många som dök upp.
Det blev i all fall lite bilder tagna av ”PicsByJocke”
https://www.facebook.com/groups/rcflygieslov/permal
ink/2029235200565826/

Fly-A-Thon går ut på att flyga så många starter som
möjligt med så många piloter som möjligt och skicka
in resultatet till en hemsida.
Oktober brukar inte vara känt för fint väder men i år
2021 var det 499 piloter som sammanlagt flög 8129
starter.
Från Sverige kom det tyvärr bara in två resultat

Ringmastern finns i olika versioner från första
ritningen till moderna ARF-kärror. Självklart så har
det byggts miniversioner för 0,8 cc Cox och även
förstorade kärror.
Modellvänner oktober 2021
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Weatherman är en riktigt trevlig klass inom
modellflyget och med COVID blev det möjligt att
flyga på sitt hemmafält och skicka in resultatet med
epost.
Det brukar främst vara en skandinavisk grej men
ryktet har spritt sig och det kommer in lite resultat
även från andra länder. FRA och SUI är lite nytt, men
var är alla duktiga Weathermanpiloter från DAN
denna tävlingen?
En liten undertävling var Webra Rekord Cup
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Pressgrannar

Nummer 4 av danska Modelflyvenyt tog några extra
veckor på sig att hamna på nätet denna gång men
innehållet är som vanligt mycket bra. Innehållet är
kanske ännu bättre än vanligt då många av sommarens
aktiviteter finns med. Det är som vanligt väldigt brett
med allt möjligt positivt inom modellflyget.
Lite nörderi är kanske att föra statistik över hur många
medlemmar som finns i varje postnummer-område?
Det visar sig att det är väldigt få postnummer utan
någon medlem. Flest medlemmar har Anholt med 7,25
promille – eller en på 138 invånare. Medeltalet ligger
på 1,17 promille vilket innebär att lite mer än var
tusende dansk är modellflygare!
Många svenska äldre modellflygare är också
medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening och
får då den fina tidningen Svensk Flyghistorisk
Tidskrift som kommit med året 5e nummer.
Med tidningen kom ”årets julklapp” i form av
årsboken som i år är Svenska Flygplan. En rejäl
bok med hårt omslag och drygt 250 sidor.
Enbart årets premiebok för prenumeranter är värd hela
medlemskapet!
Tidningen innehåller trevlig läsning om sportflyg,
affärs/turistflyg och militärflyg. Det är nog många
som har flugit med Thai International och njutit av lyx
lite utöver det vanliga. Historien om hur SAS var en
viktig kugge i Thai kan man läsa om även i detta
nummer.
F11 Museum står högt på önskelistan för att reportage
i MV! Många av de gamla skannade tidningarna,
bland annat Looping, som man hittar på MVs hemsida
kommer från F11/Nyköping.

.
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Sundsvall - och det finns flera små svenska
flygplanstillverkare!

Årets bok är ett riktigt uppslagsverk med många fina
bilder.
Visste du att man i Limhamn monterade och byggde
helmetallflygplan med en vinge 1925 vilket var ca 15
år tidigare än man på allvar övergav dubbeldäckare i
trä och duk?
Du vet väl att Saabs senaste? plan heter T-X och har
flugit sedan 2019 – men inte är tänkt att användas som
svenskt skolflygplan.

Oldtimer nummer 4 har mycket om årets SM i
Bollerup samt årsmötet i samband med tävlingarna.
Självklart innehåller tidningen också flera fina artiklar
av Sten Persson som har ett stort förråd av litteratur att
forska i. Sten står för och sköter arkivet med litteratur
som fyller en stor lokal i Halmstad.

Dagens små flygtillverkare kan heta Blackwing, ASL
Hagfors Aero AB eller Svenska Flygplansfabriken i
Modellvänner oktober 2021
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Kalender

Årets första nummer av LINA som vanligt med Niklas
Löfroth som redaktör är ingen besvikelse.

NU ÄR DET DAGS !

Är det väldens bästa riktiga tidning om linflyg Stuntflyg?

Meddela era inneflygtider och händelser i vinter så att
de kommer in i kalendern!

Läsarna och artikelförfattarna finns över hela välden
vilket avspeglas i att en del artiklar är på engelska.
MEN – det finns översatta artiklar som gör det enklare
att läsa för de som inte är bekväma med ”utrikiska”.
LINA finns även som digital tidning och då är det
betydligt enklare att använda GOOGLE translate för
att få en någorlunda vettig översättning.
Snart kommer nummer två av årets LINA och då med
Ingemar Larsson som redaktör. Det numret brukar ha
mera av innehållet på engelska och kanske mera
inriktat på de övriga linklasserna.
Paul Walker skriver om hur det är att flyga i hård vind.
Det är mycket att tänka på och mycket skiljer mot att
flyga när det inte blåser. PW går genom alla
stuntmanöverna i detalj om vad man bör tänka på
speciellt när det blåser – men så klart även i lugnt
väder. Hela artikeln är översatt till svenska.
Frank Wadle skriver om hur man får en tillförlitlig
motor som inte strular.
Nästan alla problem finner man i bränslesystemet.
Man ska regelbundet ta isär sin motor och kliniskt
rengöra alla delar – kolla så att kulorna och
kulbanorna i lagren inte har några märken – sota.
Det blir uppenbarligen en hel del sot i en stuntmotor.
Sot kan även fästa på stiftests glödtråd – ett stift håller
bara tillförlitligt ett antal flygningar.
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F1 – Friflyg
F2 – Linflyg
xx okt International Ringmaster Fly-A-Thon
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

F3A – RC
F3 Segel
F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon
AirCombat
IMAC
Oldtimer
F4 – SKALA
F9- Swedish Drone Cup
Träffar 2020-2021
31 okt 16-18 Inomhusflyg Kristianstads Arena
14 nov 16-18 Inomhusflyg Kristianstads Arena
5 dec 16-18 Inomhusflyg Kristianstads Arena
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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
Svenska skalabyggsatser

Lindinger

Staufenbiel
HobbyKing

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

Horizon Hobby

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

Säljs via andra handlare

Pichler Extron

Schweighofer
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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.

PAW dieselmotorer som fortfarande nytillverkas

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
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Peck Polymers
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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

Crazy Horst

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
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