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F1 – Friflyg
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
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

25-28 aug OT -SM Friflyg Bollerup
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
24-31 juli Helsingborgsveckan

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

F3 Segel
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 Gråbo10-11 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

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
om du inte vill skriva.
Patrik Gertsson
Ålvägen 10
29672 Yngsjö
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0709 763384

Många bilder har lagts upp på Facebook men
ska också finnas med lite bättre kvalitet på
hemsidan
http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2207/

Tack alla som hjälper till!!

/ Patrik Gertsson
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Swapmeet
Hos Eslövs modellflygklubb
Den 18 juni anordnades det första Swapmeetet hos
EMFK. På fredagen sattes tälten upp, fältet klipptes,
allt ställdes i ordning.
För att vara på sin vakt med tälten så övernattade vi
med husbil och då kom även Thomas Berggren på
besök med sin. Det blev en trevlig fredagskväll. Till
och med skatorna hade det trevligt med våra glömda
korvbröd under natten:-)
Lördag natt/morgon regnade det hela tiden men
framåt 9 tiden kom solen med sin härliga värme.

Välkomstskylten

Säljarna började dyka upp vid 10-tiden sen öppnade vi
bommen vid 11.
Korv kaffe läsk och hembakade muffins serverades i
massor av Moa och Wilma som gjorde ett bra jobb.
ML-hobby var på besök och hade försäljning.
Lite aktivitet på fältet med linflyg,helikopter mm
Sammanfattningsvis så blev detta en rätt lyckad
tillställning för oss med över samtidiga 65 besökare
vid ett tillfälle.
Benny och Thomas kvällen före
Vi tackar för besöket och hoppas vi ses nästa år igen.
Med vänlig hälsning

Jocke Mårtensson och Benny Losell

ML Hobby från Lund på plats.
https://mlhobby.com/
Mycket är till salu
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Kalle Jönsson med sin pitts flög lite
uppvisning
Martin och Torbjörn visar upp linflyg
Kaffe- och grillhörnan var välbesökt
Gabriel Persson helikopter

Diverse plan till salu
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SEMESTER 2022
Det blev som vanligt en tur �ll Jylland. Danmark har ca
6000 registrerade modellflygare. De flesta fälten är bra
skyltade med en standardvägvisare MODELLFLYBANE.
Självklart är det inte all�d några piloter på fälten när man
passerar, men någon gång kan man ha tur. Vi kom med
färjan �ll Grenå och det finns e� fält någon kilometer ut
från hamnen. Det var en bom vid infarten �ll fältet när
jag kom men det var inte långt a� gå. Jag har aldrig se�
e� oklippt modellflygfält i Danmark oberoende av när i
veckan jag har besökt. O�a så går det en robotklippare på
fältet. Hur det går �ll med så stora fält vet jag inte men
det finns robotar som klarar rä� så stora ytor.
När jag skulle lämna fältet så mö�e jag e� par bilar med
piloter och flygplan. Det varnades för lite regn på kvällen
så de som hade �d passade på a� ta en �dig fredag. Det
var en lite större kärra i IMAC-klassen samt en lite mindre
elturbin som först kom fram. Det skulle bara toppas upp
e� ba�eri på 6S sen fick jag lite flygbilder innan jag var
tvungen a� åka vidare.
På lördagsmorgonen blev det en tur �ll Saeby där det var
årets segelflygträff över en långhelg. Det finns all�d flera
startklara bogsermodeller i olika storlek från Easy-Cub
med 2 kW motor upp �ll rejäla dragare med 4-cylindig
boxer som lä� drar upp halvskalaseglare. Är man
morgonpigg så är det kanske enklare med en
motorseglare
Tillställningen kallas för Slaeb og Snak.
Bogsering och Snack. Snacket blir bäst på kvällarna i stora
partytältet med plats för många – och en rejäl grill med
�llhörande köksmästare – och inte a� glömma en rejäl
musikanläggning när det är dags för kvällsallsång
. Lite
förståeligt så är det många som väntar med frukosten �lls
”morgondaggen torkat upp”
Det blev lite morgonsnack och lite bilder innan det var
dags a� åka vidare norrut �ll Ålbäck där vi skulle bo en
vecka. Ålbäck är tydligen e� bra ställe för a� flyga DS när
vinden är sydost. Nu blev det tyvärr inte så de dagarna
jag var där.
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Segelflyg blir mera populärt - och då måste man
så klart ha en stol med flaskhållare - på vridplatta
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På söndagen passerade jag Hjörring modellflygklubb som
ligger en bra bit utanför byn, bara något hundra meter
från nordkusten. Jag kom lite sent så de som hade flugit
var redan borta. Man kommer fram �ll fältet på en smal
väg som delas med cyklister och är granne med en
hästs�g. Gillar man a� cykla så är Danmark nog e� av de
bästa landen som finns med mycket cykelvägar. De flesta
ständerna är även väl lämpade a� cykla (och köra bi) på
med hård fuk�g sand. E� litet problem kan vara a�
sanden är så finkornig a� den letar sin in i drev och lager
som snabbt slits ut om man inte är försik�g.
Fredrikshamns modellflygklubb ligger i y�erkanten av e�
industriområde. Jag har aldrig träffat folk när jag har
passerat men där är all�d välklippt. I anslutning �ll
modellflygfältet ligger en rejält stor bilbana. Bilintresset
verkar inte speciellt stort så banan blir mer vildvuxen för
varje år.
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Pandrup ligger lite längre söderut åt väst. De som följer
modellflyg på Youtube har kanske se� BMF on Tour. Det
är e� gäng modellflygare som åker MC runt och besöker
fält. De har en film från Pandrup. h�ps://
www.youtube.com/results?search_query=BMF+on+tour
När jag såg fältet så var det WOW!!! Så stort – och med
en gräsklipparrobot som knappast kan ha det speciellt
lä� a� hinna med. Men det var rik�gt fint och välklippt!
Onsdag är det vanligt a� klubbar har ak�viteter så det
blev en tur �ll Saeby där jag trivs bra. Denna kvällen var
det arbetsdag med a� ta ner e� av de stora tälten som
använts som hangar under förra helgens storseglarträff.
Det märktes a� det inte var första gången. Det var bra
mannat så det gick rik�gt smidigt a� plocka ner och bära
in i en stor container �lls nästa gång det ska användas.
Kommande helg är det IMAC-tävling och då vill man ha
fri� fält för a� kunna starta och landa även på tvärfältet
om vinden skulle kantra. E�er jobbet var det enkel
samkväm och några gick för a� veva igång en gammal PC
med Profili-programmet. Det har gå� år en hel del
Wieselvingar i comba�lygningar så det var dags a� mata
skumskärmaskinen med nya koordinater. Det går åt
uppska�ningsvis 50 vingar om året. Nu har man kört med
en variant av Zagi-profil men funderar på a� testa något
vassare i nästa batch vingar.
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SKAGEN ligger allra högst upp på Jylland där haven
Atlanten och Ka�ega� möts. Det ligger i princip all�d e�
gäng större skepp för ankar utanför ostkusten.
Anledningen vet jag inte men det är kanske en bra plats
a� invänta en �d a� få lägga �ll i en hamn. Man ser i
princip allt minst e� fartyg med klot fyllda med flytande
metangas – naturgas. Sannolikt kan andra fartyg som
drivs av det mindre miljöfarliga bränslet även tanka upp
där. Modellflygklubben är inte stor, men verkar trevlig
med e� litet fält något stenkast från havet.
NORGE. Vi har i flera år hållit oss i norra Jylland men i år
var det bestämt a� åka �ll Stavanger e� par dagar och
sedan �ll Kris�ansand någon dag. Stavanger är Norges
finansiella och Oljehuvudstad med e� fint oljemuseum.
Kontrasten mellan NordJyllands böljande flacka landskap
med mycket sand och Norges klippor och berg är enorm.
I Danmark var det inga problem a� hi�a modellflygfälten
som var väl skyltade med bra vägar. I Norge hi�ade vi
första modellflygfältet Forus ganska lä�, men en skylt på
vägen in beskrev a� man kunde bli beskjutna om man
inte hade ärende �ll platsen. Någon hade mildrat skylten
lite med en sprayflaska… Klubben har e� fint fält och en
fin stuga som man känner sig välkommen �ll.
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I närheten av Stavanger ligger SOLA med e� flygmuseum.
Utanför museet stod en rik�gt fin DC6, en stor maskin
som flög jorden runt innan je�lygplanen blev det som
gällde.
Norge har nog inte ha� någon större �llverkning av
flygplan men det fanns en modell av e� dubbeldäckat
sjöflygplan som �llverkats i landet. En SAAB Draken har
tydligen ingå� i försvaret men liksom Danmark så är
flyghistorien mest engelsk och e�er NATO så klart i
princip enbart med amerikanska plan. Starfightern blev
aldrig någon hit i USA med sin rela�vt korta räckvidd och
dåliga manövrerbarhet, men desto vik�gare i Norge och
Danmark för a� snabbt hinna upp inkräktande plan från
öster.
Från Stavanger tog vi väg 44 närmare kusten ner �ll
Kris�ansand. Det är en väg med bashas�gheten 80 km/h
utanför samhällen men väldigt krokig och kuperad så a�
man o�a fick gå ner �ll låga has�gheter för a� sikten i
kurvorna bara var ca 20 meter på grund av klippor
överallt. Modellflygfältdatabasen visade a� vi kunde
passera Sögndals El & Svaevklubb via en liten parallell
väg. Här var det o�a inte mer än 3 meter bre� samt
krokigt och kuperat. Tack och lov så fanns det
mötesplatser med lite extra bredd rä� så o�a så a� man
inte skulle behöva backa allt för långt. Trots en hel del
hus längs med vägen så hade vi tur a� inte få något möte
på över en mils sträcka.
Det här var en klubb där man kunde läsa a� man inte var
välkommen som gäst. Men fältet var fint och välklippt
även om det inte var så stort.
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Vi kom �ll Kris�ansand på onsdagskvällen så det var
sannolikt a� hi�a modellflygare på närmaste fältet. Även
här var det ”långt från civilisa�on”, 45 minuter med bil
från staden och mer än halva �den på rik�gt smal och
krokig väg där man inte ville möta någon. Skyltningen var
obefintlig så jag passerade en avfart utan a� märka a�
den fanns. >Till sist öppnades skogen och vägen
passerade en inflygning �ll e� ovanligt fint fält. Jag
hi�ade en pilot som välkomnade mig och sa a� alla var
välkomna. Det var så långt bort från närmaste granne a�
det i princip inte fanns andra regler än normala
säkerhetsregler. Det var inspirerande a� höra a� klubben
har runt 200 medlemmar! Av dessa var det ungefär en
handfull ute och flög denna kväll. Jag fick några bilder och
en god pratstund på en veranda. Informa�onen i MADB
var inte helt korrekt då det varit mer än en FB-sida.
Hemsidan heter www.srcm.no . Namnet man ska söka på
är Sörlandets RC.
På väg hem hade vi planerat e� par dagar runt Herning.
Herning har e� stort flygcenter med i princip all sorts
spor�lyg. Jag besökte inte Hernings modellflygklubb
de�a året men ska försöka hi�a dit någon gång då det är
tävling. Linflygarna hade lite framgångar i Pinsestaevnet.
Det har många år varit världscuptävlingar i linflyg som
vandrat från Tyskland via Sverige �ll Danmark för a�
avslutas i Pinsestaevnet. För e� par år sedan fly�ades
den danska tävlingen från Ålborg-Hesteskoen �ll Herning.
För friflygarna finns Kongens Hus Hede inte långt bort.
De�a kallas för Mi�-Jylland. E� par mil västerut ligger
Skjern med Danmarks Flygmuseum. E� plan finns på
stolpe utanför, men i övrigt har alla plan samlats under
tak där de är väl skyddade. Jag misstänker a� de två
senaste årens COVID-restrik�oner har gjort a� arbetet
kanske blivit lite magert. Några informa�onsskyltar
saknades �ll e� par av segelplanen som hängde i taket
(man kan nog hi�a uppgi�er om man söker på
registreringarna). Det finns en hel del modeller men
tyvärr inte så mycket informa�on om modellerna. Här har
säkert både danska och vårt eget svenska museum för
modellflyg en hel del a� jobba på. Varje plan bör ha en
egen informa�onstext som beskriver namn,
konstruk�onsår med mera. Det finns en fin monter med
intressant modellmotorer samt e� gäng speedmodeller
för linflyg. Tyvärr så hänger a� stort modellplan och
hindrar a� man ska kunna se alla fina motorer.
Danmark har ha� en mycket �dig produk�on av flygplan.
Ellehammer har väl kämpat mot Wright om a� vara först.
Lite fusk var det nog a� bara flyga runt en påle med e�
litet höjdroder, men principen a� få upp något i lu�en
med motorkra� var en presta�on. KZ – Skandinavisk Aero
Industri, har många modeller. Den första förstördes under
andra världskriget men har byggts upp som replika. KZ-IV
är kanske det mest kända av modellerna och byggdes
som 2-motorigt ambulansflygplan.
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KZ står för Kramme & Zauthen. Museet har många fina
hemmabyggda flygplan – kanske inspira�on �ll
skalamodellbygge (halvskala)?
Precis e�er Danmarks Flygmuseum passerar man den
stora fabriken där man �llverkas VESTAS vindkra�verk.
Det låg mängder av ”vingar” och väntade på transport. En
vinge var fint klo�rad – frågan är om mönstrade
vindkra�verk hade se�s mera som konst och accepterats
lä�are?
En fundering som så klart kommer upp är skillnader
mellan propellrar, vingar och turbiner? Är det samma
sak? E� va�enkra�verk brukar ha turbiner. E�
vindkra�verk kan kallas för en vindturbin. Rotorn på en
helikopter – benämns som ”roterande vingar”
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Silkeborg El & Svaev gav mig inte allt för stora
förväntningar. Det är flera klubbar som bara finns inne i
små parker utan klubbhus. Infarten �ll Silkeborgs fält var
en öppning på dryga 2 meter �ll en s�g. Skylten talade
om a� det var tre olika hundklubbar som också hade
samma infart. Jag parkerade bilen och gick in, utan allt för
stor förhoppning. E�er en rejäl promenad förbi e� rik�gt
fint hus där hundklubbarna hade läger samt olika stora
gräsfält �ll hundarna så skymtades en fin klubbstuga �ll
modellflygare. Det fanns två rejäla elu�ag för a� kunna
ladda. Lite bakom klubbstugan finns e� rik�gt stort,
perfekt klippt, modellflygfält dolt! Längs ena kortsidan
står det stolpar med elu�ag som troligen är �ll för
husvagnsparkering när det är träffar.
Ormslev Modelflyveklub är Århus alterna�v om man inte
vil flyga i en av de två parkflygarklubbarna inne i stan.
Flygplatsen ligger tämligen nära motorvägen en bra bit ut
från stan och bör inte störa någon. Vägen ut är inte bred
men fullt farbar. Klubben har nog den snyggaste
robotklipparen jag har se� på något fält. Man är
välkommen a� flyga om det är någon klubbmedlem på
plats som tar ansvar.
De�a var sista klubben på årets semester.
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Scandinavian Free Flight Week
Helgen efter min dansk-norska semester blev
det en liten tur till Öland för att prata med lite
friflygare.
I år var det flera länder än de två tidigare covidåren men inte så många som ännu tidigare. Det
var våra 4 nordiska länder, Tyskland och
Ukraina med. Ukraina har det säkert svårt men
Oleksandr har nog fått fritt från uppdrag med att
försvara landet mot ”orkerna”. Man måste så
klart visa sig lite ute i världen med kultur och
idrott.
Alvaret på Öland är så klart kargt. Det är nog
inte många villaträdgårdar med några år på
nacken som inte har minst några plattor röd
ölandskalksten. Trots det lyckas det växa lite
buskar – ofta till förtret för friflygarna.
Segelflygarna får springa och sedan kasta sig
mot marken i uppdraget. Alla måste hämta sina
modeller – ofta en dryg kilometer iväg – minst 5
gånger om dagen. Ser man sig inte för är det
lätt att stuka sig.
En stor sten med grönska runt visade att just
där fanns lite jord så att gummimotorflygarna
kunde slå ner sina ställningar för uppdrag av
motorerna. Det var rätt kul att se flera nationer
samlade runt en stor sten.
Vanligen är det Sverige, Norge och Danmark
som har sina världscuptävlingar samtidigt men i
år bytte danskarna en tävling på Mjösa mot att
ha Finska sommartävlingen på Öland!
Alla resultat kan man klicka sig fram till på
https://www.norbergsfk.se/Alltomklubben/Arbetsrum/SwedishCup/
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Pressgrannar

Nummer tre har kommit ut av de tidningar som
har 6 nummer om året.
I SFTs ledare skriver ordföranden att han saknar
modellflygande ungdomar som syns.
Det är nog helt rätt - men vad är orsaken?
Vi ska nog inte enbart skylla på TS och kraven
på olika bevis som krävs och att man ska vara 18
år för att få registrera sig.
Det är inte många klubbar som ställer upp med
ansvar utan att det ska vara föräldrar som ska
vara registrerade.
16 sidor med modeller varav 2 med RC-bil och 4
med modellbåtar. Modellhobbyn har fått ganska
många sidor i Allt Om Hobby detta numret.

För att få riktig fart på ungdomsverksamheten
krävs nog ungdomsledare som i stort sett heltid
hjälper till att aktiverar och hjälper till med både
inköp reparationer och transporter.
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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.

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

www.rc-shoppen.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/
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