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Kalender!
F1 – Friflyg
30 april Vårtävl Kongenhus Hede Danmark
5 maj Majtävlingen Uppsala Skogstibble
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
26-29 juli VM Pordim Bulgarien
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
17 september Hösttävling Gendalen
15 okt Jyllandsslaget Kongenshus Hede DK

F2 – Linflyg
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
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

F3A – RC

2

1 maj Meeting Termikträff Stockholm
7-8 maj F3B Helsingborg
7 maj F3K Sjögesta
14 maj F5J DM Stockholm
14 maj F5J DM Västra Götaland
18 maj F3B-T Ikaros Cup III
20 maj Meeting Brännebrona
21 maj F3K Ikaos open
10 juni Meeting Sunne
11 juni F5J Brännebrona GP
11-12 juni F3B Denmark Open
12 juni F3K Brännebrona Open
2 juli F3B Västervik
2 juli F5J Uppvinden
24-29 juli F3K VM Slovakien
6 aug F5J Sommartermiken
11-14 aug Meeting Ålleberg
13-14 aug F3K SM Herrljunga
17 aug F3K Ikaros cup IV
20-21 aug F3B Örebro
21-27 aug F5J EM Ungern
2-4 sep meeting Brännebrona
10-11 sep F5J SM Gråbo
10-11 sep F3K Siglanda
17 sep F3F SM
24 sep F5J Avrundan
24 sep F3B-T Ikaros cup V
1 okt Hangträff Höstvinden Stockholm
8 okt Ikaros Cup SPEED

F3C F3N Helikopter
F3D F3R F3T F5D - Pylon
6-8 maj EU-tävling Pålsboda
28-29 maj Osnabruck Tyskland
28-29 maj Eksjö eller Söderköpinge
11-12 juni Olomouc
20-21 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
7 maj Linköping
21-22 maj Malmö
4 juni Säter
16-17 juli Skellefteå
30 juli Hallstahammar
27-28 aug Finnkampen
17-18 sep SM

IMAC
14-15 maj Älmhult
27-29 maj Helsingborg
18-19 juni Brännebrona
30-31 juli Svenska Cupen Ripa
10-11 sept Helsingborg
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Oldtimer

om du inte vill skriva.

7 maj Majtävling Skogstibble
20-22 maj SMOS nostalgi och oldtimerträff Ripa
17 sept Hösttävling Gendalen

F4 – SKALA

Patrik Gertsson
Ålvägen 10
29672 Yngsjö

21-22 maj Jarlsberg Norge
4 juni F4C F4H Stranda Mönsterås
11 juni Södertälje POP-skala
23-30 juli VM Tönsberg Norge
13-14 aug SM Älmhult
3-4 sep NM Evje Norge

0709 763384

F9- Swedish Drone Cup

Tävlingar har kommit igång så smått och
Modellvänner har varit ute med kameran på flera
ställen.

Träffar

Många bilder har lagts upp på Facebook men
ska också finnas med lite bättre kvalitet på
hemsidan

April kommer förhoppningsvis att kompensera
för det väldigt magra numret i mars.
Aktiviteterna i klubbarna har kommit igång, än
om det var lite dåligt väder i början av månaden.

7 maj Swaapmeet Gripen Simmelsberga
14 maj Vårmee�ng Tre Aviatörer Kivik
25-29 maj Kris� Himmelfärdshelg Ripa
23-26 juni Midsommarträff Ripa www.ripam�.com
30 juni - 3 juli ÖSTERSUNDSTRÄFFEN
Ostersundstraffen.se
1-3 juli RCFF SHOOTOUT ÅLLEBERG
15-24 juli Ripaläger
24-31 juli Helsingborgsveckan
Sommarläger Aalborg Hesteskoen

http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2204/

Det har faktiskt kommit material till tidningen som
inte kommer med denna månaden - men i nästa.
Tack allla som hjälper till!!

/ Patrik Gertsson

Är ni ute och reser och vill besöka klubbar?
Många har en kväll i veckan då det är ak�viteter.
Skicka in din klubbs kväll så kommer det med här.
Tisdagar Gripen Simmelsberga Landskrona Skåne
Onsdagar Ripa MFK Åhus Kris�anstad Skåne
Onsdag Skanör Skåne
Torsdagar Eslöv Skåne
Tre Aviatörer Kivik Skåne

OBS
Även om Covid har släppt taget är inga
datum och arrangemang är helt säkra. Kolla
alltid med respektive arrangör i anslutning
till datumet i fråga.
Modellvänner finns på www.modellvänner.se.

Alla är välkomna att skicka material till
modell@pgdata.se
Har du någon idé om reportage så ring gärna
Modellvänner april 2022
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Pressgrannar
ÄNTLIGEN

Staffan som räddade korvgrillningen var också en som
flög i vårvindarna.
De som bor vid havet vet a� vinden känns mycket kallare
än vad termometern visar. Det skulle vara plus 8 grader
enligt termometern - känndes betydligt ´kallare.

Säsongens första livebilder på modellflyg!
Det var egentligen premiär förra onsdagen men då blåste
det så a� korvflygningen blev inomhus i klubbstugan.
Idag den 13 april kom grillen igång e�er lite strul.
Eltändaren har inte gillat vinterförvaringen så jordfelsbrytaren löste ut.
En norrlänning som visste a� det nu var risk för problem
hade bunkrat upp med bland annat tändvätska och eld.
Kvällens korv var räddad. Men det är väl inget vi ska tacka
Pu�n för?

De allra flesta gamlingar hade mycket kläder på sig och
sa� bekvämt inne under tak. En av Ripaklubbens senaste
medlemmar visade sig vara en Viking och plockade fram
sin Bixler. Det hade nog varit lite lek med sändaren så det
var tur a� en erfaren pilot kom med rådet a� kolla
utslagen - det var två kanaler som behövde reverseras!

Tyvärr så stod fokus fel på flygbilderna med Bixlern - men
här är det förhoppningsvis lite bä�re.

Vinden var inte mycket för vana flygare - mellan 5 och 10
m/s. För en ”rookie” blev det en lite guppig flygtur. Men
allt slutade väl med en rik�gt lyckad landning.
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Nya medlemmar på Ripa?
Hej detta är barnbarnet Fabian Nermfors
vars största intresse är farfar Robbans
flygplan.
Mvh Christel Nermfors från Ripa.

Farfar har fina leksaker

NG - Next Genera�on finns det ju - men här är det NNG.
Tack Christel för de inspirerande bilderna.
Nu är det simulatorn som gäller och självklart
dubbelkommando �ll sommaren !!

Modellvänner april 2022
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Digitala byggkvällar
Namnet är nog inte direkt rä�visande för ZOOM-träffarna
som RCFF och SMFF �llsammans har kört under
vinterhalvåret.
Det är o�ast e� tema som inleder ZOOM-mötet och som
tar huvuddelen av �den. E�er temat så öppnas ”rum” där
intresserade kan diskutera om just deras område.
Den 11e april var temat : ”Sommarens ak�viteter” och
alla deltagare fick berä�a om sin klubbs träffar och
ak�viteter.
SMFFS orförande Anders Johnsson inledde med a� han
få� covid. Han kunde knappt prata och hade feber med
över 39 grader.
Ola från Tre Aviatörer i Kivik började med a� berä�a om
deras vårmee�ng den 14 maj och deras sensommarträff
den 3e september. De träffas på fältet varje torsdagskväll
kl 17 med grillning om vädret �llåter. Mer informa�on
finns på h�ps://www.treaviatorer.se/ där man även har
länk �ll facebooksidan så a� man kan se direkt när folk är
på fältet.
Team Tornado har si� Toppfält i Vallentuna där de har
termikträff den 1 maj (utan hjul). Fältet ligger ca 40 km
norr om Stockholm och har 500 meter i flyghöjd.
h�ps://www.team-tornado.se/
Svenska Modellraketklubben är väl de som snabbast
kommer upp �ll 500 meter. De håller �ll i Tullinge.
h�ps://smrk.space/
Klubben bildades 2018 men modellraketer har varit
populärt inom modellflyget på �digt 1960-tal. Kolla gärna
modellflygny� nummer 1, 1964.
h�p://xn--modellvnner-r8a.se/old/1964/index.htm
Mälaröarnas modellflygklubb h�ps://www.mm�.se/ vid
gamla flygplatsen Skå Edeby bjöd in �ll träff den 20
augus�. Det finns laddare, grill och si�grupper.
FPV-COMBAT är den nya grejen man kan få se. Man ser
motståndaren i si� hårkors och får upp antal träffar/
träffad i bilden. Enklast är a� flyga med långsamma,
ganska stora, stabila flygplan (om man är nybörjare).
Kolla hemsidan för mera informa�on och länkar vidare.

IGG Segelflygbogsering
h�ps://igg-sverige.se/
Träff 20-22 maj i Brännebrona och 28-31 juli på Ålleberg.
Se mera på hemsidan och på h�p://modellsegelflyg.se/
Falu RFK har sin Rollout i Gringsbo den 21 maj.
h�ps://idro�online.se/FaluRFK-Flygsport/
RCFF Shootout i sommar:
Ripaveckan v29 15-24 juli
Shootout OPE-fältet Östersundsträffen 30 juni-3 juli
Söderhamnsträffen 28-31 juli
Ållebergsträffen 1-3 juli
Ripa Modellflygklubb har flera träffar:
Nostalgimeet med SMOS
Kris� Himmelfärdsflyg
Midsommarträff
Ripaveckan (Shootout)
SMFF v ordf Tomas Leijon och SMFF sekreterare Anna
Grönvall hade varit på besök och via ”smalband” försökte
Tomas berä�a a� det är e� av Sveriges bä�re
modellflygfält undantaget Karlskoga som har bä�re
möjligheter för linflyg.
Luleå RC-klubb bjuder tradi�onellt in �ll Midnight Sun Fly
In 2-10 juli MSFI h�ps://www.lulearcklubb.se/
RC-flyg på Dragsängarna har midsommarträff, sjöflygträff
med mera. h�ps://www.facebook.com/groups/
311909483575

Kjell Nilsson RCFF meddelade a� han håller på a� bygga
upp en hemsida där alla klubbar ska kunna presentera
sig.

h�ps://modellflygklubbar.se/
Passa på a� lägga upp din klubb med informa�on på
sverigekartan.
Skicka in datum för dina tävlingar och träffar �ll
modell@pgdata.se så kommer de med i kalendern.

Tullinge Modellflygare bjuder in �ll mee�ng den 14 maj.
Man erbjuder asfaltbana (150*40meter) vid Botkyrka.
h�ps://www.tullingemf.se/
Hörby Ringsjöbygdens modellklubb sysslar både med
flyg och båt - och sjöflyg. Man använder två fält. E� av
fälten är EJ för elflyg! Sjöflyg bedrivs främst med elflyg.
Hörbyfältet har 350 meters flyghöjd. Man flyger onsdagar
och söndagar.
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E�ersom vindriktningen var från klubbstugan så var
startpla�an belägen på bortre sidan av fältet vilket gjorde
a� de som kommit för a� ��a inte såg star�örfarandet.
Den kyliga förmiddagen verkade ge flera motorer
problem. Det resulterade i en hel del noll�der. Inga nya
rekord slogs heller.

Linflyg

Även min trogna Mills ville inte gå – men e�er a� den få�
stå i skamvrån en halv�mma verkade �olårets intorkade
ricinolja mjuknat såpass a� den nu gick på snapsen. Till
sist var jag tvungen a� skruva ur nålen och blåsa och suga
bränsleröret. Sedan kände jag igen denna lä�startade och
godmodiga motor. Makalöst nog kom jag trea i denna
tävling där det �ll slut bara var 6 som hade flugit minst en
godkänd runda. Ja gamla dieslar är sympa�ska – den lilla
tanken som rymmer en spo�loska brukar ge ungefär 25
varv med 35' linor. Klass 1 Mills skall flyga 6 varv vilket är
en 1/4 engelsk mile (1 609 meter) som då är 402 meter.
Gamla långslagiga dieslar kan dra stora propellrar – denna
1,3 cc Mills flyger bäst med 8x8" vilket är en ovanlig
storlek.
I denna skoj-gren av linflygtävlandet så tävlar man genom
a� få så hög "rekordprocent" som möjligt. De�a gör a�
alla klasser kan tävla mot varandra. Och mina 77 % av
gällande nordiskt rekord gav en 3:e-plats!
Det skulle göras försök med Classic Stunt e�er
Weatherman. Classic Stunt i Sverige är modeller
designade/publicerade �digare än 1970. Man flyger
dagens moderna FAI-program med dessa modeller. Försök
gjordes men det blev ingen tävling. De två modellerna –
en Nobler och en profilmodell hade båda FOX .35 motorer
och dessa beter sig inte alls på samma sä� som moderna
stuntmotorer. Men "handsken är kastad" och de�a kan
nog bli något i fram�den e�ersom flera byggen av gamla
fina stuntare pågår runt om i landet.
E�ersom Johan Larsson var med så blev det litet 1,5 cc
dieselcombat a� ��a på. Stefan Olsson som kanske mest
förknippas med radioflyg F3A, men har en bra bakgrund
från förr med linflyg utmanade Johan i en duell på skoj.

Häxvrålet i Kungsbacka,
Långfredag 15:e april 2022
Äntligen inga coronarestrik�oner! Vid 10-�den hade sol
utlovats, ja solen lyste säkert men det var tjocka moln som
var emellan... litet småbistert. Här skulle flygas främst
Weatherman, men försök �ll Classic Stunt var annonserat
likaså.

Ingvar Nilsson, Kungsbacka MFK
Följande bilder är tagna av Ingvar Nilsson

Weatherman Vintage Speed är en rela�vt modern
tävlingsform där modellen skall följa originalets må� från
början av 1950-talet. Motorvalet är däremot fri� upp �ll
10 cc. Vi har olika klasser beroende på motorns storlek,
samt skiljer mellan glöd o diesel. Jag som skriver är ju
mycket för auten�citet, så min "Klass 1" följer ursprungsmodellen i alla avseenden med just en original-Mills 1,3 cc
dieselmotor.

Modellvänner april 2022
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Mikael och Emil Palm var mesta �dtagarna
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Snobben CUP 23 april
Veckan e�er Häxvrålet i Kungsbacka på västkusten var det
dags för Skåne a� flyga lina i Nymölla.

Huvudklassen var nog Weatherman. Här är det en
dieselkonverterad glödmotor som värms upp.
Jörgen Aagaard flög 156,5 km/h i klass 3G (93,5%) som gav
honom andraplatsen i dagens tävling.

Det var e� ganska magert star�ält men en pilot från
Oskarshamn och en från Pingvinen i Danmark (nära
Roskilde) dök upp. Frågan är vem som hade längst a�
köra? 2 �mmar tar det från grannlandet och y�erligare en
halv�mme från Berga Oskarshamn.
Vädret var kanon och tävlingsledningen på strålande
humör. Det erbjöds fika före flygningen och utlovades korv
med pota�ssallad e�er u�örda flygningar.

Från Berga Oskarshamn kom denna hä�iga maskin med en
Taiwanmotor. Chris�an Johansson Västervik MFK flög
174,4 km/h med denna SH .28 (4,59 cc). Det är en
”buggymotor” från Taiwan och den ger 3,5 hk vid 28000
rpm (kan varva 33000 rpm). Resultatet var 101.8% i
klassen 5G - vilket innebär ny� nordiskt rekord.

Anders Hellsén är Snobbens ak�ve F2B-flygare och dagens
tävlingsledare. Anders inledde med a� flyga stuntprogrammet med si� nya tävlingsplan.

I andra änden av has�ghetsskalan är nog denna kärra med
en Webra Rekord dieselmotor.
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Det flögs semistunt ”Woodstock Trophy” med tre
deltagare. Vinnare även här var Chris�an Johansson
Västerviks MFK med 738p.

E� gäng danska plan som väntar på a� få flyga.

Fältet kallas för Mygglanda. Det ser ut som a� Anders har
få� något i munnen som irriterar ;-)

Chris�an Johansson hjälper Jörgen Agaard a� kolla
linorna.

Modellvänner april 2022
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POP-skala
E� ny� försök a� introducera modellflygare �ll
skalklasserna (F4C och F4H).

Y�erligheten är a� man har e� original i fullskala med
ritning, eller a� man använder e� rik�gt plan och mäter
upp det själv.

En av årets första RC-tävlingar var i Älmhult den 23 april.
Vädret kunde inte ha varit mycket bä�re även om det var
en del vind.
Klubben ligger vid Möckelns spor�lygfält strax norr om
Älmhult där vi så klart hi�ar IKEA. h�ps://www.esmu.se/
?faltet

På resulta�avlan kan man läsa sta�sk bedömning mellan
noll för Scout som är en ”skumplas�rainer” utan förebild
�ll 304 poäng för en PT19 (Fairchild amerikansk trainer)
262 sta�ska poäng fick en liten Mustang med runt 50
grams flygvikt, som nog kostat några hundra inklusive
radio, färdig a� flyga från en liten kartong! Trots a�
modellen fick startas från handen (utan landningsställ)
och hade vissa problem med vinden, så fick den höga
flygpoäng! O�o kom på 4e plats med 1432 poäng!

RC-klubben har en stor fin klubblokal med bland annat
rik�g bandsåg och pelarborrmaskin - och så klart fullt med
modeller i taket och längs väggarna.
h�ps://idro�online.se/AlmhultsRc-klubb-Flygsport/
h�ps://www.facebook.com/groups/1435087696745629/
Rik�gt imponerande var Simon som bara hade flugit i 2
veckor med si� fynd från nätet. En 2 år gammal Aeroscout
komple� med sändare och ba�eri för runt 1000 kronor.

h�ps://skalaflyg.org/ POP-skala inkluderar ALLA. Moment
är så klart a� bedöma planet i förhållande �ll originalet
som det ska föreställa.
Om modellen inte har en förebild så får man så klart noll
poäng i bedömningen - men kan flyga e� program som
passar det flygplan man har.
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Simon flög alla tre flygningarna och fick bä�re poäng för
varje flygning. Tips från tävlingsledarna var a� kolla på
nätet e�er en begagnad Extra eller liknande skalamodell
för a� fortsä�a sin träning och kanske få en del extra
sta�ska poäng vid nästa tävling. Simon kom på 3e plats
med 1498 poäng.
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På första plats med 1869 poäng hamnade Joel Löberg med
en EXTRA 300 som han köpt begagnad (utan innehåll) för
700 kronor. Joel har fördel av a� vuxit upp i en
modellflygfamilj och blivit ”meddragen” �ll djupaste
Småland av sin far Terje som var en av domarna. Det är
inte enbart fördelar a� vara känd. Det kom en hel del pikar
under flygningen ;-)

På andra plats, med 1845 poäng, kom den kanske mest
seriöse piloten, Anders Remar,
komple� med
flygspor�örbundets jacka.

Tävlingsledningen påminde om nästa tävling som går på
Stranda/Mönsterås den 4-5 juni

Modellvänner april 2022
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LÄNKAR - FAVORITER
Bilderna är klickbara online.
Annars är det bara att googla på namnet.
Saknar du länkar ?
Hör av dig så lägger vi upp länkar och
beskrivningar på firmor som har material för
modellflygare.

Produkter från SAITO FIALA NGH Futaba M-DRIVE
Master Airscew med flera.
Modeller och byggmaterial �ll det mesta

Www.rcshoppen.se är en relativt ny firma i
Ödeshög
med både byggsatser och
byggmaterial. Traditionella modeller och riktigt
moderna.

Mbs-rcmodels.se från Herrljunga har funnit i flera
år. De har nog tagit över mycket från gamla
hobbyträ när det gäller leverans av bra kvalitet
på balsa och tillbehör.
MBS egna byggsatser till bland annat SK60, J35
Draken, J37 Viggen och ”Tummelisa” är det
många som gillar.
Självklart i princip allt man kan behöva för
hobbyn.
h�ps://www.mjd.se/
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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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