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Kalender!
F1 – Friflyg
12-19 feb Lost Hills Californien
19 feb DM inomhusfyg Vejle Danmark
5-6 mars Eagle CUP Mjösa Norge
11-12 mars Moose/Bear Cup Säkyla Pori Finland
30 april Vårtävl Kongenhus Hede Danmark
26 maj Småklasser Danmark
3-6 juni Model Air Games Herning Danmark
4-5 juni Jutland Heat Cup Kongenshus Hede DK
5-6 juni DM Kongenshus Hede DK
7-10 juli Scandinavian Free Flight Week Öland
12-13 aug Poitou Noize Frankrike
16-20 aug EM Prilep Nordmakedonien
4 sep Hösttävl Kongenshus Hede DK
11 sep Erik Knudsen Memorial Skjer Enge DK
15 okt Jyllandsslaget Kongenshus Hede DK

F2 – Linflyg
15 april Häxvrålet WM Classic Stunt Kungsbacka
23 april Snobben Cup 1 WM F2B Nymölla
5 maj Linflygets dag Västerås
26-28 maj World Cup Karlskoga
4-6 juni NM Herning Danmark
11 juni Ol�merträff WM Kungsbacka
18 juni Kga-racet Karlskoga
2 juli Kga-combat Karlskoga
30 juli Snobben Cup 2 WM F2B Nymölla
8-13 aug VM Polen
20-21 aug SM Västerås
10 sep Västkus�räffen WM F2B Kungsbacka
11 sep Västerås Speed Open Västerås
24-25 sep Vbg-pokalen Combat WM Vänersborg
1-2 okt Snobben Cup 3 WM F2B Ringmaster Nymölla
xx okt Interna�onal Ringmaster Fly-A-Thon

21-27 aug F5J EM Ungern
10-11 sep F5J SM Gråbo
1 okt Hangträff Höstvinden Stockholm

F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon
23-24 april Clinic Ludvikafältet
6-8 maj EU-tävling Pålsboda
28-29 maj Osnabruck Tyskland
28-29 maj Eksjö eller Söderköpinge
11-12 juni Olomouc
11-12 juni Säter
25-26 juni Holstein
7-14 juli VM Muncie USA
23 juli ??
5-7 aug Flygfest Dala-Järna
13-14 aug Söderhamn
27-28 aug Rotenburg
27-28 aug Söderköping
24 sep Dala Järna
1 okt Reserv

AirCombat

IMAC
30-31 juli Svenska Cupen Ripa

Oldtimer
20-22 maj SMOS nostalgi och oldtimerträff Ripa

F4 – SKALA

F9- Swedish Drone Cup
SMFF Årsmöte
21-24 mars

Träffar 2020-2021
29 jan Inneflyg Tipshallen Växjö
25-29 maj Kris� Himmelfärdshelg Ripa
23-26 juni Midsommarträff Ripa
1-3 juli RCFF SHOOTOUT ÅLLEBERG
15-24 juli Ripaläger
24-31 juli Helsingborgsveckan

OBS
Covid har inte släppt taget och inga datum
och arrangemang är helt säkra. Kolla alltid
med respektive arrangör i anslutning till
datumet i fråga.

xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

F3A – RC
F3 Segel
2 april Hangträff Aprilvinden Stockholm
23 april F5J Spring Clinic Gråbo
24 april F5J Backlanda Cup Gråbo
7-8 maj F3B Helsingborg
14 maj F5J DM Stockholm
14 maj F5J DM Västra Götaland
11 juni F5J Brännebrona GP
12 juni F3K Brännebrona Open
24-29 juli F3K VM Slovakien
13-14 aug F3K SM Herrljunga
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Modellvänner finns på www.modellvänner.se.
Alla är välkomna att skicka material till
modell@pgdata.se
Patrik Gertsson
Ålvägen 10
29672 Yngsjö
0709 763384

Nytt år och försök med ett
nytt program till
Modellvänner.
När jag började skriva i juli 2018 var det inte mitt
första inlägg för modellflyget. Jag har fotograferat
modellflyg och skrivit lite om vad som hänt i
klubben och klubbarna nära mig samt tävlingar
nära mig. Allting har hamnat på klubbars
hemsidor som jag har hanterat.
En stolpe var när hemsidan för Modellflygnytt
skapades och Magnus Östling la ut ett skannat
nummer av tidningen med ambition att alla gamla
nummer skulle bli skannade och alla nya skulle
publiceras. Jag tänkte att han behövde hjälp och
starta med att skanna en massa gamla
modellflygnytt som jag hittade på klubben.
Resultatet blev att jag fick ta över hemsidan för
modellflygnytt för att lägga upp skannade
tidningar. De som jag inte hittade på klubben fick
jag hjälp med att hitta av olika vänliga
modellflygare runt Sverige.
En rubrik och en ambition med hemsidan var att
ta med material som inte fick plats i
papperstidningen. Där passade jag på att lägga
upp mina egna bildreportage. Många av dem
hade så mycket bilder att de säkert hade kunnat
fylla en hel tidning.
Det har funnits flera modellflygtidningar än
Modellflygnytt och jag började skanna även äldre
tidningar före 1961 då Modellflygnytt startade.
Parallellt med Modellflygnytt har det kommet lite
grentidningar som LINA och OLDTIMER och
några flera. Det var KSAK som hade de olika
flygförbunden under sig och modellflyget var det
förbund med flest medlemmar. KSAK har haft
många olika tidningar att publicera i så det finns
mycket gammalt som innehåller sidor med
modellflygmaterial.
Under en period var jag med i redaktionsgruppen för Modellflygnytt och hade med lite
egna artiklar. Det skiftades redaktörer och så blev
det slut med intresset för artiklar från flera olika
håll. Det var inget redaktionsråd och ingen
korrekturläsning före tryck.
Jag tyckte att jag kunde publicera mina artiklar på
nätet och började skriva om min semester med
Model Airfields som GPS-navigator i bilen i juli
2018. Artiklarna la jag upp som komplement till
Modellflygnytt på den hemsidan. Så plötsligt blev
min inloggning låst så att jag inte kunde använda
sidan! Då var det bråttom att skapa en egen
hemsida till min webtidning och alla mina
skannade tidningar. Jag har fått bra hjälp av flera
vänner som skickar bidrag till webbtidningen så
nu är vi upp i nummer 43!

Det beslutades på en stämma att Modellflygnytt
skulle
vara
frivillig
mot
en
del
av
medlemsavgiften. Det visade sig att det var
väldigt få som fortfarande ville ha Modellflygnytt
som papperstidning och 2020 var sista året med
tidningen.
Det är väldigt lätt att skapa en Facebooksida och
lägga bilder, resultat, tävlingskalender och annat
för sin grupp. Sociala media har många fördelar.
När något händer så kan man få en pling i
telefonen. Nackdelen är kanske att man inte lika
lätt skriver en riktig artikel med bilder som passar
med texten och att sedan efter några år kunna gå
tillbaka och läsa. Om det är en fördel eller
nackdel att det är enkelt att skapa nya grupper på
Facebook kan man diskutera. Det är väldigt
många grupper på Facebook enbart när det
gäller svenskt modellflyg. Det är så klart en fördel
med en smal grupp med enbart ett intresse.
Nackdelen är om man är med i många grupper
och någon är med och lägger upp samma inlägg/
inbjudan i många grupper.
Nytt år och nya investeringar. Alla skanningar tar
lite tid och det är olika skanners som behövs till
olika typer av tidningar. Papperskvaliteten för 100
år gamla tidningar är inte som när den var ny. För
att kunna skanna lite mera skonsamt så har jag
investerat i en ”kamera-skanner” typ Iriscan desc
pro 5. Där kan man lägga böcker på rygg och
skannerns mjukvara ska kunna ”jämna ut” de
buktiga bladen. Nu är det inte så där exakt men
det är för det mesta läsbart. Det blir många
tidningar - ett exempel är året 1949 med över 40
skannade alster. Alla år har inte lika många
tidningar men det blir en hel del. Om man räknar
från runt 1930 så är det 90 år!
Även min PC och hårddisk börjar bli till åren och
fulla så att det går riktigt långsamt med det
mesta. En ny hårddisk (extern NAS) håller på att
fyllas med innehållet från den gamla och från
gamla datorns disk inför byte till en ny dator med
dubbelt så mycket minne och disk.
Det är många foton som ska kopieras till den nya
disken. 2015 tog jag 13000 bilder (efter att ha
rensat suddiga och dåliga). Sedan finns det
mycket filmer från kameran som jag inte haft kraft
att redigera med min gamla långsamma dator. Vi
får se om det kan bli lite enklare med den nya. Nu
är inte alla bilder och filmer modellflygrelaterat
men den stora majoriteten har med flyg att göra
på något sätt. En runda på morgonen med
soluppgång ger kanske 20 bilder medan tre
dagar med modellflygtävlingar kan ge ett par
tusen bilder om dagen
Det är inte tyvärr lönt att ha med sig något att
flyga med om man ska hinna fotografera.
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Modellvänner januari 2022, det är där vi är nu.
Min ambition var att skriva några sidor varje
månad.
Ett stort TACK till alla som skickar in bidrag i form
av bilder och text så att innehållet i modellvänner
blir lite blandat. Ett stort TACK till ALLA som
sponsrar Modellvänner! Speciellt tack till RCFF
och SMFF som bidrar till att jag kan resa till lite
träffar och tävlingar i södraste Sverige. Enskilda
sponsringar via swish och insättningar sätter lite
guld på jobbet och inspirerar att lägga lite extra
tid.
Extra tid har lagts på att skanna gamla tidningar
i vinter. Drygt 100 gamla tidningar har lagts till
arkivet.

Info från SMFF
Det har kommit utskick via epost till alla klubbars
medlemmar i SMFF.
Kallelse till digitalt förbundsmöte den 21 och 24
mars. Mötet blir via Zoom och VoteIT liksom de
föregående två åren. Motioner senast 7 februari.
Utskicket innehåller även information om digitala
byggkvällar,
Idrottonline,
säkerhets-regler.
Operatörs-ID, Cardskipper, nitrometan och
prenumeration av Allt Om Hobby med 100
kronors rabatt för ett år.

2021 2022
Det brukar vara extra mycket flyg jul-nyår men i
år missade jag tyvärr julaftonsflyget på Ripa efter
många års medvaro i alla väder.
Det hade lugnat sig en hel del med jobb till nyår
och på nyårsafton var det bättre än vanligt! - en
riktig pangföreställning på Nylanda. Förra årets
nyårsflygning var avslaget med en helt nerbränd
klubbstuga. I år var det helt nya lokaler. En
betydligt mindre stuga/kontor och ett nytt riktigt
fint uterum med plats för många!
Som vanligt hade Mats W med sig några plan
och smällare. En Gee Bee 3 fick ställa upp som
”raketpinne”. Dagens raketer har ju inga pinnar
utan står kvar på marken. Det är lite lustigt att
raketen skjuter ut laddningen i ”färdriktningen”.
Tanken är att den ska placeras så att styrfenorna
håller den kvar på marken.
Det värsta vara att få fyr på två stubintrådar
samtidigt. Cigarettändare är inte så bra när det
blåser lite. Det var bättre förr när flera rökte och
kunde tända stubinen med en cigarr.
Vi första försöket small den ena raketen innan
nummer två hade blivit tänd. Vid andra försöket
gick det betydligt bättre när man använde två
tända cigaretter för att tända stubinerna med.
Tyvärr så passade kameran på att hänga sig just
då.
Nyårsafton är det ingg problem att hitta vakna
modellflygare på förmiddagen.

Självklart måste jag bläddra lite i tidningarna
även om jag inte har tid att läsa eller indexera allt.
Ibland fästs blicken på artiklar om personer man
känner. Speciellt aktiv i Teknikens Värld runt
1950 var Gunnar ”Gurra” Ågren från Uppsala
som har vunnit TV:s ”mästartävling” i friflyg och
även visat upp en fin skalamodell för linkontroll.

/Patrik Gertsson
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På nyårsdagen är det lämpligare att välja en tid
på eftermiddagen när de flesta firare har fått sova
ut och kanske till och med fått lite frukost. I år
2022 var det till och med svårt att få parkering på
Janlanda! Det kom modellflygare från Karlskrona
i öst till Helsingborg i väst. Många kom för att
hedra Jan Åberg som var en av de tre
Aviatörerna som bildade klubben och som även
gett sitt namn till fältet Janlanda i Kivik.

Tyvärr lämnade Jan (Biggles) oss strax före jul
efter ett par års kamp mot cancer. Det är många
som kommer att minnas ”Biggles” med sin till
hangar ombyggda husvagn. Han var aldrig feg
när det gällde att flyga och hade alltid ett skratt
och hjälpte alla som behövde lite tips eller något
Jan kunde bistå med i form av reservdelar eller
verktyg från hangaren.
HD-bilder och film från nyårsflyget finns på
http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2201/

DOPE
Ordet har kanske inte riktigt samma betydelse
och användning i Sverige som i USA. Det kom en
fråga i en amerikansk grupp ”Balsa Model Aircraft
Constructors” :
I keep on hearing this term "dope"
To my understanding it was thin hemp cloth, now I'm
thinking its a resin type substance. I don't entirely
know.
Can someone please enlighten me?
Dope används nog oftast ungefär som hippies på
60-70 talen pratade om ”rök-narkotika” Hasch ”brass” ”gräs”.
Självklart kom det väldigt många riktigt
underhållande kommentarer i samma anda som
frågan.
Modellflygare hade inte så stora problem att
hamna i knarkträsket. Det räckte långt med att
lacka sina modeller för att få ”en kick”. Mamma
krävde bara att man skulle hålla dörren stängd till
sängkammaren/hobbylokalen
för
att
bli
någorlunda nöjd.

Busy Bee i Bålsta har så klart också tradition att
flyga på ”Sylvester”.
Danne lägger upp bilder och text på sin hemsida
http://www.busybee.balsta.tv/sylvester2021.htm

I tråden kom det fram många ”husmorstips” hur
man tillverkar dope av plastkragar som kommer
med nya skjortor. Plasten löses upp i thinner eller
aceton. Lacken spänner när den torkar. Flera
strykningar ger ett tjockare lager men nytt skikt
löser även de undre skikten - till skillnad från
vanlig färg och lack som lägger sig i lager på
varandra.
Olika lösningsmedel ger olika motståndskraft mot
bränsle kan man också läsa.
Den berömda ”grå hinnan” man kan få om det är
fuktigt går att få bort om man penslar med ren
thinner och låter torka igen en dag när det är
riktigt varmt och torrt i luften.
Man får ett lite mjukare skikt om man tillsätter ett
par droppar ricinolja i dopen.
Färgpigment är kanske inte så lätt att hitta i
färghandeln i dag men det går fint att ha i dope.
https://www.facebook.com/groups/448661335552043/permalink/
1351110128640488
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Jan ”Kiviksbiggles” Åberg,
ordförande i Tre Aviatörer och min flyg- och
resekompis dog av cancer den 19 december
2021.
När jag började flyga på Janlanda i början av
2000-talet var Jan den piloten man tittade på och
beundrade. Han flög fantastiskt med fantastiska
maskiner, företrädesvis 2:a världskrigs jaktplan.
Behövde man hjälp så var Jan förste man att
erbjuda sina kunskaper, han var ju genom sitt jobb
mycket tekniskt kunnig, och �xade både trilskande
motorer och diverse andra problem, och ställde
alltid upp.
Efterhand blev vi mer och mer bekanta, och
gjorde flera resor tillsammans, bl.a. en till England
där vi besökte tre flygmuseer på fyra dagar,
Hendon, Duxford, Shuttleworth och i samband
med den senare också en modellflygdag på Old
Warden. Jan var en jättekul resekompis,
uppskattade god mat liksom jag, och därtill ett gott
vin och efteråt kaffe med en lite whiskey, även om
det gick lika bra med en varmkorv och en Ramlösa
när inget annat stod till buds.

Ripaveckan var ju ett annat tillfälle där vi deltog i
årligen och hade kul tillsammans med kompisar
från stora delar av Sverige, Jan var välkänd
överallt.

I England hyrde vi bil, och när vi kvitterat ut den på
flygplatsen skulle Jan köra eftersom jag just fyllt
70 och inte utan vidare �ck köra hyrbilarna i
England. Jan gick som vanligt till vänsterdörren
och öppnade, tittade en stund och så kom
kommentaren: ”Måste man hämta ut ratten
separat?” Engelska bilar är ju högerstyrda, och
det tänkte vi inte på. Jan �xade vänstertra�ken
elegant, och jag satt vid sidan och räknade
avfarter i rondellerna, GPS damen talade ju i
termer av ”Ta tredje avfarten” osv.
Senare blev det också två besök på Pro
Wingmässor i Tyskland. Första året tillsammans
med ett annat gäng galna modellflygdiggare med
bl.a. Ove Nielsen som reseledare. Även dessa
resor var ju högtider.
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Många är de tillfällen när Jan ringde och sade ”Jag
är på väg från Kåseberga/Skillinge, är kaffet
klart?” Han tog för vana att komma vägen förbi
vårt när han varit på jobb på ställen när det
passade att passera Södergårda på hemvägen.
Mycket kaffe och långa eftermiddagar blev det,
och mycket av livets problem diskuterades, oftast
med utgångspunkt från modellflyget.
Jag saknar Jan, och Tre Aviatörer har blivit mycket
fattigare.
Vila i frid Biggles!

Anders Jönlid
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DRÖNARE

TILL SALU

Ingen har väl missat att det har observerats över
”skyddsobjekt” som kraftverk och flygplatser.

Många flygplan, motorer och annat modellflygrelaterat finns att köpa efter Jan Biggles Åberg i
Kivik.

MEN - vad är det som har observerats? Lampor?
Vingar?
Vädret har varit hårt och det har varit när det är
mörkt så det har inte varit lätt att identifiera kanske bättre att benämna objekten som UFO?

Det är hustrun Echi Åberg som säljer.
Hör gärna av er om ni är intresserade. Det finns
två fina turbinmodeller och mycket annat.
m

”Det måste har varit en stor drönare - 8 kg för att
klara ett sådant väder”. De som har sett ett
”dronerace” inser nog att även en liten
racemaskin är ruskigt snabb och utan vidare tål
vindar på över 20 m/s. Även ett lätt ”frigolitplan” på
runt 600-800 gram klarar lätt att flygas i samma
vindar (Skipper och Sonic 64 är exempel). Att
förse ett plan med GPS-styrning behöver inte
nödvändigtvis innebära så många gram extra vikt.
Vad är syftet att flyga över skyddsobjekt med
”drönare” som har lampor så att de kan synas kanske till och med är avsikten att de ska synas?
Militär och Säpo har uttalat sig försiktigt i media.
Någon direkt fara för kraftverken verkar det inte
vara då de är skyddade mot betydligt större
katastrofer. Fotografering i dåligt väder är nog inte
heller avsikten då flygfoton och satellitfoton bör
kunna ge väl så detaljerad information.
Att Ryssland har (haft) trafik i Östersjön och att
det är höjd militär aktivitet är välkänt men är det
rimligt att någon relaterad aktivitet är aktuell i
detta fallet? Ryssland vill nog vara väl synlig med
sina aktiviteter för att provocera.
En sak är lätt att konstatera: Ingen verkar kunna
hindra drönare och de är väldigt svåra att
identifiera om ägaren inte vill det.
Drönare och piloter ska registreras och
Transportstyrelsen ska ha betalt varje år. Är detta
ett test för att se om det finns någon som
överhuvudtaget kontrollerar detta?
Är det någon som tror att drönare är något nytt?
På nätet hittar man lätt bilder på drönare från tiden
efter WWII.
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SVENSKA RC-FLYGFÖRBUNDET - AV NÖJESFLYGARE FÖR NÖJESFLYGARE

RCFF ARBETAR FÖR ALLA MODELLFLYGARE I LANDET - PRIVATA OCH KLUBBAR

RCFF har idag ca 1200
medlemmar.
RCFF driver Sveriges
största forum för
modellflyg,
www.rcflyg.se

Bli en av oss! Registrera dig på rcff-register.se
Medlemskap kostar 100 kr/år (28 öre om dagen!)

RCFF arbetar för att tillvarata dina intressen som modellflygare.
RCFF vill skapa goda förutsättningar för modellflygets utveckling.
RCFF står för enkelhet och närhet och har låga omkostnader.
RCFFs ambition är att hälften av medlemsintäkterna skall gå till att
visa på modellflyget som en kreativ hobby.
RCFF har förnuftiga säkerhetsregler som är enkla att följa.
RCFF är medlem i EMFU (Europeiska modellflygunionen).

RCFF har stor del i
arbetet bakom
registret över
Modellflygfält som är
godkända av
Transportstyrelsen,

www.faltregister.se
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AKTIV STYRELSE

DEMOKRATISK
ORGANISATION

ANSVARSFÖRSÄKRING

LÅGA OMKOSTNADER

som träder in om olyckan
skulle vara framme. Gäller
vid modellflygaktiviteter i
Sverige och även vid
modellflygning
utomlands.

Möjlighet till ekonomiskt
stöd om du eller din
klubb vill ordna aktiviteter
eller träffar för att främja
modellflyghobbyn.

Arbetar för modellflygets
bästa genom samarbete
med Transportstyrelsen
samt andra myndigheter
och organisationer inom
Sverige och EU.

Varje medlem har en röst
på årsmötet som sker på
webben via vårt forum:
www.rcflyg.se
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