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Kalender!
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
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

F3A – RC

AirCombat
16-17 juli Skellefteå
30 juli Hallstahammar
27-28 aug Finnkampen
17-18 sep SM

IMAC

F1 – Friflyg

xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

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

18-19 juni Brännebrona
30-31 juli Svenska Cupen Ripa
10-11 sept Helsingborg

Oldtimer
17 sept Hösttävling Gendalen

F4 – SKALA
23-30 juli VM Tönsberg Norge
13-14 aug SM Älmhult
3-4 sep NM Evje Norge

F9- Swedish Drone Cup
Träffar
23-26 juni Midsommarträff Ripa www.ripam�.com
30 juni - 3 juli ÖSTERSUNDSTRÄFFEN RCFF Shootout Mi�
Ostersundstraffen.se
1-3 juli RCFF SHOOTOUT ÅLLEBERG
15-24 juli Ripaläger
24-31 juli Helsingborgsveckan
Sommarläger Aalborg Hesteskoen

Är ni ute och reser och vill besöka klubbar?
F3 Segel
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

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.

F3C F3N Helikopter
Modellvänner finns på www.modellvänner.se.
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1948 Det nya ljudet

Alla är välkomna att skicka material till
modell@pgdata.se
Har du någon idé om reportage så ring gärna
om du inte vill skriva.
Patrik Gertsson
Ålvägen 10
29672 Yngsjö
0709 763384
Tävlingar har kommit igång så smått och
Modellvänner har varit ute med kameran på flera
ställen.
Många bilder har lagts upp på Facebook men
ska också finnas med lite bättre kvalitet på
hemsidan
http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2206/

Tack allla som hjälper till!!

/ Patrik Gertsson

I dags�dningen Norrköpings Tidningar stod
a� läsa: "I kväll anländer de första reaflygjaktplanen Vampire från England �ll F13
Bråvallaflo�ljen utanför Norrköping.
Jag var 16 år och bodde med mina föräldrar
på vårt sommarhus i e� samhälle som heter
Eksund ca 8 km väster om staden. F13 ligger
ca 2km norr om Eksund, där flygplanen skulle
landa. Jag och mina kompisar ville se planen
som skulle flyga över oss. Vi spanade åt söder
och e�er en kvart såg vi tre punkter i bredd
närma sig. Det hördes inget motorljud från
flygplanen inte förrän de passerat över oss.
Då mö�es vi av e� öronbedövande ljud vi inte
hade hört �digare i vårt liv. Vi hoppade �ll av
ljudvågen vi hörde och ljudet. E�er någon
minut passerade y�erligare 3 flygplan och
totalt 9 stycken. Alla dånade lika den första
överflygningen. Dagen därpå flyg alla
Vampirarna några svängar över staden och
många ly�e blicken upp mot himlen och
hörde det "DET NYA LJUDET"
Owe Carlson
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Friflyg
Det kom en blänkare om sommarens posttävling.
Vi kör för 20:e året vår Posttävling i Friflyget.
Tävlingen går i tre deltävlingar om vardera 4
veckor; Juni, Juli och Augusti.
Resultatrapportering och anmälan sker direkt på
tävlingens hemsida:
http://mfkgladiatorerna.se/cgi-bin/
posttavlingen.pl
Med vänliga hälsningar
MFK Gladiatorerna
Martin Tärnrot
Nu i slutet av juni bör det finnas gott om lokala nyslagna slåtterängar att be bonden att få använda för
friflyg. I de minsta klasserna handluns och katapultglidare bör man kunna tävla även på de flesta
klubbfälten. Friflyg med små modeller kan vara hur kul som helst både för gammal som ung.
För 20 år sedan var det nog post med brev som gällde. Sedan kom nog e-post och nu är det bara att
skriva in sina tider direkt på hemsidan.
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IMAC
Det var tävling i Helsingborg e�er Kris� Himmelsfärd.
Torsdagen var tyvärr ingen bra ”flygardag” med
stormvindar och rejäla regnskurar. Sedan bä�rades
vädret lite och lite så på söndagen var det rik�gt
trevligt flygväder.

IMAC är radiostyrt kons�lyg. Till skillnad mot F3A så
är modellerna skalalika och manövrerna ska i princip
motsvara fullskala.
Det är o�ast (men inte nödvändigtvis) rejält stora
modeller. Motorer på över 100 cc eller motsvarande
elsetup har mer än nog med kra� för alla manövrer.

Man flyger olika program. Det finns fasta program
som man kan nöta in före flygsäsongen och mellan
tävlingarna. Sedan �llkommer e� ”hemligt” program
som deltagarna får reda på före tävlingen. Här gäller
det a� läsa programmet och försöka memorera de
olika manövrerna. Man har en ”caller” som står
bakom piloten och instruerar vilken manöver som
kommer som nästa.

Domarna bedömer programmet manöver för
manöver. Dessutom bedöms mera subjek�va punkter
som exempelvis modellens ljud (som inte får vara
störande). Modellen ska vara skala - pilot och
instrumentering ska finnas
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Det blåste mellan ca 7 och 15 m/s. Mera på fredagen
och mindre på söndagen. Någon tävlingsetapp fick
avbrytas för a� inte riskera skada planen vid
landning. Någon flygning avbröts av piloten när det
kom en regnskur mi� i flygningen.
Men tävlingspiloter är tuffa så det flygs mycket mer
än man kan räkna med bland ”hobbyflygare”.

I star�ältet var det rä� så stor andel yngre piloter. De
är kanske inte rik�gt juniorer då det är rejäla plan
som i princip måste transporteras i släpvagn på grund
av sin storlek.
Man kunde verkligen se vindens påverkan i ver�kala
manövrer då e� plan kunde fly�a sig 50 meter i
sidled med vinden under en s�gning.
En kort film på tuben finns på
h�ps://youtu.be/KtZRIM4RF8U
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Skalaflyg F4
I klassen F4 bedöms modellen e�er hur lik den är sin
fullskalaförebild. Det finns många underklasser i F4
liksom i de andra F-klasserna. F4A är Friflyg, F4B är
linflyg.
F4C är radiostyrt. Sedan finns det flera bokstäver och
den vanligast i Sverige är nog F4H som också är
radiostyrt men där modellerna bedöms på avstånd.

Piloten ska ha med sig dokumentation på
modellens förebild. Domarna bedömer många
punkter med poäng beroende på hur lik eller hur
mycket modellen avviker från originalet.
Man kan få byta ut vissa delar på planet under
skalabedömingen men som inte används vid
flygningen. En sådan detalj kan vara att
originalet hade en 5-bladig propeller men att
modellen flygs med en 2-bladig. Eller att
originalet har en betydligt större propeller än den
man använder när man flyger.

I princip alla typer av flygplan kan flygas som
skala. Riktigt gamla från flygets pionjärtid via
sportplan och trafikflygplan till jaktplan från de
båda världskrigen till senaste jetjaktplanen.
Det är förstås inte samma flygmönster på alla
plan utan man ska välja de manövrer som
originalet kunde och fick hantera. En modell kan
i dag byggas för att göra mycket mera
avancerade manövrer än originalet. Speciellt
modellens motorstyrka är ofta överlägsen
originalets.
Konsten för skalaflygare är att flyga så
skalatroget som möjligt. Speciellt starten kan
vara svår. Originalet krävde kanske många
hundra meter för att lyfta. Modellen har nog så
stark motor att den kan lyfta på ett par meter. Här
gäller det att starta så skalatroget som möjligt..
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Biderna är från skaltävlingen
Mönsterås den 4-5 juni 2022.

i

Stranda

Tävlingen började med en briefing. Sedan var
det statisk bedömning i tältet. Det tar ca 15
minuter att bedöma ett plan så det var tid för korv
och hamburgare innan det skulle flygas i luften.
Under tiden som domarna bedömde planen så
gick det utmärkt att flyga för klubbens
medlemmar.

Olle fick premiärflyga sin nya mustang. Det är
hans första plan med infällbara landställ!

8

Modellvänner juni 2022

Olles pappa Per flög sin nya favorit BAE Hawk
från Freewing. Det är ett litet elplan som flyger
riktigt fint och klarar gräsfältet fint trots små hjul
och infällbara ställ.

En annan favorit är så klart den gamla CUB-en
med en Zenoa som motor. Bensin och
magnettändning är riktigt praktiskt och tillförlitligt.
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Tävlingsflyget startade en liten bit inpå eftermiddagen. De två första starterna gick inte riktigt
bra.
Flygplan med sporrhjul har ofta sin tyngdpunkt
väldigt nära huvudlandningsstället. Även ett
rimligt klippt gräs kan kännas som ”knähögt” för
en skalamodell med små hjul.

Tredje startande var ett modernt militärplan i
skumplastmaterial. Till skillnad från de
handbyggda planen med upp till flera tusen
timmars arbete är ett färdigköpt plan inte lika
känslomässigt. Med noshjul är det betydligt
lättare att fixa till bra starter och landningar.

Första modellen hade lite för låg fart vid
lättningen och tippade över vingen.
Andra startande modellen nosade fram men
gjorde ett nytt försök. Vid andra försöket så
bromsades propellern av marken med för stor
ström genom elmotorn som kortslöt fartreglaget
som började brinna.
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Flera stora bilder finns på
www.modellvänner.se/ba/2206

Filmsnuttar finns på
https://youtu.be/dF8nlp2pbpA
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En riktig hobbyhandlare
Det är många år sedan varje liten stad med
självaktning hade minst en riktig hobbyhandel
där man kunde gå in och plocka lite balsa och
klädsel. I Malmö fanns SEMO-hobby och ModelCraft som båda hade riktigt stora butiker.

I dag ligger Skåne-Hobby i det lilla samhället
Flädie. Närmaste mera bekanta orter är kanske
Lomma och Bjärred. För de som inte alls är
bekanta med södra Sverige så ligger Barsebäck
inte alls lång norrut, fast Lund och Malmö är
också rimligt nära.
Det finns så klart byggsatser från ”stickor och
strån”
till
”ReadyToFly”.
Motorer, batterier och fartreglage. Servon, stötstänger
och roderhorn.
Men det som sticker ut när
man kommer in genom
dörren
är
alla
fina
begagnade modeller som
hänger i taket. Och de är till
salu! Någon har kanske
tröttnat på en fin modell. Den
får inte längre plats hemma.
Det finns flera orsaker att det
finns begagnat fint att köpa.
Kärrorna är ofta betydligt
finare än det mesta som
hamnar på Swapmeets.
Man kan även hitta drakar
som trivs riktigt bra om det
blåser för mycket för att det
ska vara bekvämt att flyga.
https://www.skanehobby.se/
kategorier/modeller/
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KMFK
Det var ungefär ett och ett halvt år sedan polisen
ringde Mats och berättade att klubbstugan
brann. Brandkåren hade beslutat att det inte var
lönt att släcka. Många års minnen försvann.

En besökare från andra sidan Sverige
(Helsingborg) var Thomas som kom med ett
gäng plan samt ytterligare några plan som var till
salu. Hiper Bipe monterades med alla 4 vingarna
under tiden som Bengt hann flyga tre av sina
plan.

Nu var det dags att se framåt och fixa nytt och
bättre. Det var inte billigt men väl försäkrat. Det
gick inte snabbt att få alla tillstånd för rivning,
sanering och nybygge. Det blev två nya
containers. En kontorscontainer och en för
material. Till detta ett rejält uterum att ersätta det
gamla. Bajamaja var inte aktuellt - nu ska det
vara handikappanpassade mått. Det mesta var
klart efter ett år men nu var tiden inne att bjuda in
både gamla medlemmar och vänner från andra
klubbar.
Covid minns vi knappast efter bara några veckor
utan restriktioner. Äntligen kan man umgås igen!
Flera gäster har man inte träffat på flera år.

Här finns det skaladetaljer. Till och med ett
kartblad över Kristianstadsområdet. Piloten
verkar gilla USAs röda parti ;-)

Först upp i luften var Bengt som även är
klubbens instruktör med dubbelkommando om
det är någon ny eller gammal som behöver lite
stöd. Först upp var ett par elmodeller.

Även detta planet är till salu - nya spännade
projekt skapas i källaren och garaget i
Helsingbog varje vinter.
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Hur många modeller får man plats med i en
Folkvagn?

I alla fall en till tycker Åke som fyndat en kärra
som flyger på alla underlag och gärna lågt så att
det rasslar i gräset.

Mats Nilsson med många poäng i Stora Grabbar
listan är en av två tävlingspiloter i F4H som är
med i klubben. Nu har det inte tävlats under
covidåren så det är skönt att plocka fram en
gammal trotjänare och ha lite skoj med.
Klubben brukar ha skoj månadstävlingar. Limbo,
ballongjakt och snabblandning är ett par
tävlingar som lockar fram talangerna. De som är
duktiga flyger tävlingen inverterat för att inte
utklassa kompisarna allt för mycket ;-)
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En annan Mats är Widell som alltid ställer upp på
både jobb och tokigheter. För dagen verkar det
vara en välflygande 60-kärra som tyvärr börjar bli
sliten och inte längre finns som ARF.
Ett av de andra planen är ikonen KOBRA som
har en egen FB-grupp

Även om det inte var kö till skolplanet så visade
Bengt att det är i gott skick.
Kan man tänka sig ett bättre plan är en 40-traner
med en OS46 LA ?
Här i en Arising Star med bara lite lagningar efter
väl utförda flygningar.
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Linflyg
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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 funnits 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/

18

Modellvänner juni 2022

Modellvänner juni 2022

19

