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Kalender!

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

F1 – Friflyg
15 okt Jyllandsslaget Kongenshus Hede DK

F2 – Linflyg
xx okt Interna�onal Ringmaster Fly-A-Thon
xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

Många bilder har lagts upp på Facebook men
ska också finnas med lite bättre kvalitet på
hemsidan
http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2209/

F3A – RC

Tack alla som hjälper till!!
/ Patrik Gertsson

F3 Segel
1 okt Hangträff Höstvinden Stockholm
8 okt Ikaros Cup SPEED

F3C F3N Helikopter

Har du något trevligt att berätta om?

F3D F3R F3T F5D - Pylon

Skriv till modell@pgdata.se så finns det plats. Nu
börjar det att minska med träffar men många vill
gärna läsa om det som hänt i sommar och
tidigare.

1 okt Reserv

AirCombat

Har du köpt en modell som du verkligen gillar?
Skriv och berätta!

IMAC
Oldtimer
F4 – SKALA

F9- Swedish Drone Cup
Träffar
Det finns for�arande träffar och tävlingar, men det
går mot lågsäsong för utomhus modellflyg.
Flygkvällarna på klubbfälten avtar �ll förmån för bokade
inneflyg�llfällen under den mörka säsongen

Missa inte att klicka länken Bonusbilder.
Där finns bilderna från tidningen och många flera
i HD-upplösning

Skicka in din klubbs �der så kommer det med här.

OBS
Kolla alltid med respektive arrangör i
anslutning till datumet i fråga.
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Tjena.
Vill bara skriva en rad och visa på vilket fint sä� man
kan kombinera modellflyget med en välgörenhet.
Två eldsjälar i Södra Dalarnas RFK, Elin och Jesper
Larsen, fick sin klubb a� sluta upp och helhjärtat
ställa upp med a� anordna en pylontävling den
21-22/8 där allt översko� oavkortat gick �ll
forskningen om ofrivillig barnlöshet.
Jag kan intyga a� alla deltagare och ideellt arbetande
kände en stor �llfredsställelse när man visste a� man
bidrog �ll något vik�gt.
E� fint in�a�v av Elin och Jesper som kanske kan vara
något för andra klubbar a� ta e�er?

Pressgrannar

Bifogar bild på två nöjda ini�a�vtagare, Jesper och
Elin.
Mvh. Thomas Nyholm
Det har kommit ut tre nya nummer på danska
hemsidan efter ett långt uppehåll.
Det är fantastiskt vilken bredd med artiklar den
danska tidningen lyckas få med i varje nummer.
Efter sommaren har det förekommit debatt och
diskussioner om hur vi i Sverige ska kunna göra
modellflyget
populärare.
Medlemsantalet
sjunker för varje år i Sverige medan det öka
varje år i Danmark.
Förslag möts ofta med kommentaren ”det har vi
provat förr och det har inte gett något”.
Här kommer några rubriker från de senaste
numren av Modelflyvenyt.
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Pujlemiddel - Stöttning till klubbar.

Modellflygets dag.

Här kan det vara bidrag till allt möjligt. Maskiner
för underhåll av flygfältet och byggnaderna.
Hjälp att köpa material till att renovera
klubbstugan. Jord till att fixa fältet. Ny
skolflygutrustning - och mycket annat.

Det är samma datum för alla klubbar som ställer
upp och bjuder in allmänheten att komma och se
och kanske prova på modellflyg.

Att läsa vårt grannspråk är inte lika svårt som att
förstå de olika dialekterna ;-) Men goggle
translate kan så klart hjälpa till om det behövs.
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Det saknas inte tips på det mesta som en
modellflygare kan behöva veta. Det är flera olika
artiklar enbart om hur man mäter ut
tyngdpunkten på sitt plan. Olika plan kräver
kanske olika sätt beroende på hur de är skapade
och vilken storlek det är på planet.
Hur ser man om ett plan är rätt trimmat? Här
finns olika artiklar gällande alla möjliga typer av
plan från friflyg till konstflygplan.

Det verkar som att dagens ungdom inte klarar av
att utöva någon hobby utan stöd hemifrån?
Föräldrar brukar vara rätt så upptagna med allt
möjligt - om man har ”gammelföräldrar” som kan
ställa upp och har överflöd av tid så sitter man i
en bra position.

Byggprojekt är trevliga artiklar - även om det inte
tar 22 år 4 månader och 27 dagar från öppning
av byggsatsen till premiärflygningen. NEJ - det
är inte danskarnas sätt att skriva tal som gör att
medlemantalet ökar :-)
Danska hemsidan har förutom alla gamla
tidningar även ett ritningsarkiv för de som vill
bygga något som har funnits med som artiklar i
äldre tidningar.

http://www.modelflyvning.dk/modelflyvenyt.aspx

Även svenska modellflygarna har elitmöte.
Tyvärr så ser man sällan (eller aldrig) någon
artikel från deras träffar.

Danmark har skapat en ny hemsida för
modellflyget men tidningarna ligger kvar på den
gamla sidan än så länge.

Alla elitidrottsmän behöver träna! Det är inte
enbart tekniken att röra spakarna på sin radio
som är viktigt. Bra motion och styrka är en viktig
parameter för alla som utövar något seriöst.
Psykologi är också en viktig parameter - inte
enbart för elitpiloter.

Ett sätt att värva nya melemmar är att försöka
komma in på skolorna. Det är faktiskt några
klubbar i Sverige som gör något sådant.
Varför inte satsa på en kurs för alla lärare i stället
för att försöka hitta elever?
Det är nog många elever som gärna skulle visa
sina lärare att de minsann är duktigare på att
flyga.
7

Bokis och Rolle har varit i Dalarna och tittat på
sjöflyg - 2 sidor
Karlskoga Jetpower - 4 sidor
Tävla i skalaflyg F4 - 2 sidor
Bokis synar Xfly Red Hawk - 4 sidor EPO-modell
Lennart Berns skriver om bakgrunden till T-7
Red Hawk som tillverkas i samarbete mellan
SAAB-BOEING och används som skolflyg i
USA.
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Oldtimer-SM 2022
SMOS - Sveriges modellflygares oldtimersällskap har haft de årliga tävlingarna i Bollerup.

Tävlingarna går över tre dagar. Platsen är stora
skördade åkrar på Bollerup som är en
lantbruksskola med mycket hästar.
Ankomstdagen, torsdagen den 25 augusti
började tävlingarna på eftermiddagen. Många
hade rest långt och om man åkte från
huvudstaden så fick man gå upp vid 5-tiden för
att hinna med tåg för att sedan ta buss ut sista
biten. Årets deltagare som kom längst ifrån var
från Trondheim i Norge. Ett par danskar brukar
hitta till tävlingarna men vi har inte haft besökare
från Finland sedan utbrottet av Covid-19.

Tävlingarna är för friflygande modeller i
klasserna
Segelflyg,
Gummimotor
och
Förbränningsmotor. Modellerna ska vara
byggda av den som tävlar och materialen i
planen ska vara de gamla enligt ursprunglig
konstruktion

Vädret kan man inte rå över.
Torsdagen bjöd på lätt regn och en hel del vind.
Det var dagen för de mindre klasserna så
tävlingarna ställdes in efter ett par timmar för att
flyttas fram till lördagen.
Fredagen bjöd på ett stabilt fint väder med
moderata vindar.
Lördagen bjöd på bäst väder med sol och svaga
vindar som växlade under dagen. Trots svaga
vindar vara det många långa hämtningar.
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kraften överförs från den ena gummisnodden till
den andra. Det är ett typiskt kraxande som gett
konstruktionen sitt namn KRAX.
SMOS har runt 200 medlemmar varav kanske
20 kommer till SM. Medelåldern är hög. Många
har tävlat med sina modeller när de var nya.
Karl Erik Widell kör från Ålborg på norra Jylland.
Han tävlar bland annat med modeller från tidigt
1950-tal. På en egen konstruktion har han ett
foto från en tävling i England 1953. Det är alltså
69 år sedan, och han tävlar fortfarande!
Modellen har dubbla gummimotorer som
kopplas ihop med kugghjul bakerst i flyglanet.
Varje gummimotor dras upp med ca 450 varv.
900 varv drar propellern i ca 2 minuter.

Många flygningar blir runt 3 minuter och med en
vindhastighet på 5 m/s så blir hämtningar på ca
en kilometer vanliga.
Det är inte sällan som planen har försvunnit från
synfältet och det kan vara svårt att hitta planen
igen, speciellt om de har fått hög höjd och flugit
ett par minuter till.
Man ska hinna med 3 flygningar med varje
modell och många piloter flyger i flera klasser.
Spårningsutrustning hjälper många att hitta sina
modeller snabbare.

Kugghjulsmekanismen låter en hel del när
Modellvänner september 2022
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Byggmaterialet är oftast balsa och furulister.
Vingar och kropp kläs ofta med ”japanpapper”
eller siden på de större modellerna. Att bygga ett
nytt plan efter gammal ritning är inte helt lätt så
materialen kan vara svåra att få tag på. Gamla
lager är ofta dyra att frakta hem från olika platser
i världen där det kan finnas.
Tävlingen har en maxtid för flygningarna.
Maxtiden kan reduceras om det blåser mycket,
men är oftast 2 minuter /120 sekunder. Om flera
har full tid på alla flygningarna blir det
utslagsflygning då tiden ökas tills det blir en som
vinner.

flera kanaler så att man bör kunna hitta sitt eget
plan. Det är en teknik att få rätt riktning när man
söker sitt plan. Det är ingen exakt riktantenn
men med lite träning så skärmar man sin
mottagare med kroppen för att få rätt riktning.
Ett modernare, säkrare sätt att hitta sin modell är
med en GPS-sändare. Enheterna är kanske lite
dyrare än radiosändarna. De är lite tyngre men
inte mer än runt 5-6 gram med batteri.
GPS-enheten ”pratar” med en app i telefonen så
man bör kunna hitta sitt plan utan större
svårigheter.

Det gäller att få ner flygplanet efter två minuter
så att det inte flyger bort. Den vanliga principen
är att man fäller upp stabilisatorn med någon typ
av timer. Gamla timers var inte så exakta så flera
har gått över till modernare sätt att släppa upp
stablisatorn. Många har en radiostyrd funktion
med ett servo. Då kan man ”skjuta ner” planet
när man vill. Man kan ofta fördröja timern om
planet ligger precis över träd eller hus när 2
minuter passeras.

Karl-Erik har en enhet från flyingneurons.com.
Det är egentligen tänkt för fullskalaflyg som
antikollisionssystem men en minivariant är
lämplig till modellflyg och mindre drönare.

Det finns flera sorters
elektroniska sätt att få plaet
att landa. Ett sätt är att
använda
en
RC-modul
kopplat till ett servo i planet.

Investering i ett system för att hitta sin modell
kan kännas stor men man bör kunna klara sig
med en modul som man flyttar mellan
flygplanen.

Ursprungligen använde man
en grov långsambrinnade
stubintråd som brände av
tråden som höll stabilisatorn
på plats. Det var ingen precis
anordning och kunde skapa
brandrisk.
Om planet landar inom synhåll så är det bara lite
kondition och svett som krävs för att hämta till
nästa flygning. Men - om det landar bakom en
kulle eller utom synhåll så kan det bli problem.

Räknar man kostnaden för resan till en tävling
och att man kanske inte kan fullfölja en tävling
på grund av att man har tappat bort ett plan så
är investeringen kanske rimlig. Ett neuronpaket
kostar ca 600 euro plus moms och frakt.
Det finns billigare ”trackers” för bil, båt, mc, barn
och husdjur. De är lite större/tyngre och kräver
att man stoppar i ett telefonkort (99 kronor i
månaden)

Det har länge funnits små sändare med pip som
man hör i en handenhet ”walkie talkie”. Det finns
12
Modellvänner september 2022

SMOS driver även ett modellflygmuseum samt
har ett stort arkiv med tidningar, böcker, ritningar
med mera.
Ett krav att modellen ska vara byggd av piloten
kan ändras framöver. Det finns många mycket
fina friflygplan i musumets förråd. Den som vill
börja flyga historiskt friflyg kan hitta fina modeller
som har donerats till föreningen. Det kan vara
dödsbo eller personer som på ålderns höst
flyttar till en liten bekväm lägenhet och inte
längre kan behålla alla sina plan.
Är du intresserad av att ta över en friflygande
modell så hör av dig till någon i SMOS.
Modellerna finns i Simrishamn på museumet
och bör hämtas då de inte är helt enkla att skicka
som paket.

SM-tävlingarna avslutades med årsmöte för
SMOS. Medelåldern är hög och de ”naturliga
avgångarna” från föreningen är betydande.
Det är inte helt enkelt att nyrekrytera
medlemmar. En satsning på nostalgi RC-flyg
kan ge en viss föryngring.
Föreningen ger ut fyra tidningar om året med
hög kvalitet på artiklarna. De senaste åren har
det blivit mera artiklar om linflyg och RC-flyg.
Friflyg är problematiskt då det är svårt att hitta
stora fria fält att flyga på. Ett annat problem är att
hitta material att bygga nya modeller med.

Modellvänner september 2022

13

14

Modellvänner september 2022

Snobben och Woodstock CUP

De tre piloterna i F2B dömer semiklassen.
MFK Snobben i Nymölla bildades för att
ungdomarna till arbetarna på Nymölla massaoch pappersbruk skulle ha något att syssla med
på fritiden. Linflyg var en viktig del för att lära sig
om motorer. Tiden gick och aktiviteten har
avtagit.
Så kom Anders Hellsén och hälsade på. Han fick
låna ett stuntplan efter lite tvekan. Han visade att
han kunde flyga väl så bra som någon hade gjort
i klubben tidigare under åren.
Lincirkeln utvidgades så att man nu kan flyga
stora stuntplan utan problem.
För att popularisera linflyget i södra Sverige
skapades Snobben Cup för F2B stuntflyg samt
Woodstock Cup (Snobbens flygarkompis) som
nybörjarklass Semistunt.
Det har för många år sedan funnits Windmill Cup
i Trelleborg i södra Sverige.
Den 3e september var det dags för tredje
deltävlingen och årets final. Samtidigt med stunt
brukar man flyga Weatherman som är en
nostalgiklass för speed.
Årets sista deltävling lockade 3 piloter i F2B,
5 piloter i semi och 2 piloter i Weatherman.
Det serverades enkel förtäring från grillen samt
fika till alla besökare.
F2B
1 Staffan Ekström 3999 poäng
2 Anders Hellsén 3919,5 poäng
3 Micke Palm
3705 poäng
Semi
1 Christian Johansson 1872 poäng
2 Thomas Olsson
1708,5 poäng
3 Isabella Dyplin
607 poäng
4 Perra Dyplin
428,5 poäng
5 Thorbjörn Lundgren
395 poäng

Weatherman
1 Chistian Johansson 103,2%
2 Thorbjörn Lundgren 63,1%
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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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