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Kalender!
F1 – Friflyg

F2 – Linflyg
xx okt Interna�onal Ringmaster Fly-A-Thon

xx=Första helgen i okt med 2a som reservhelg

F3A – RC

F3 Segel

F3C F3N Helikopter

F3D F3R F3T F5D - Pylon

AirCombat

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

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

OBS
Kolla alltid med respektive arrangör i
anslutning till datumet i fråga.

Modellvänner finns på www.modellvanner.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

0709 763384

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

http://xn--modellvnner-r8a.se/ba/2210/

Tack alla som hjälper till!!

/ Patrik Gertsson

Har du något trevligt att berätta om?

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.

Har du köpt en modell som du verkligen gillar?
Skriv och berätta!
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Novembernumret är tyvärr inte mycket ”att
hänga i granen”. Inget material har kommit in
denna månaden och ”redaktören” har haft
ryggskott så att det inte blivit några långa
stunder vid datorn.

På ”sociala medier” ser man att det är inneflyg
som gäller runt landet. Sydligaste Sverige får
förhoppningsvis en fin dag i Växjö den 21 januari
efter två års inställda aktiviteter pga Covid19.

Det byggs en hel del ”i stugorna” kan man läsa
om.

De räddade modellerna från SEMOs skyltfönster
jobbas det med. Utledarna är bytta på linkärran.
Mera bly i yttervingen för att kompensera för
linvikten har behövts. En tank till den nya PAW-
motorn har lödats ihop.
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IMAC
De nya programmen för 2023 finns att hämta på nätet.
http://www.mini-iac.org/Home/fbclid/
IwAR34Ut09hj_Vp3lw0meuuCgnwTJ6H7jboXIy0sNuAdK
0qZ7ocedSNnStXSM

http://www.mini-iac.org/
Downloads

Ett par mniservon har monterats i mini-
Vagabonden. Det gamla balsalimmet har gett
upp med tiden så alla balsalisterna låg som
lösdelar i kroppen. Vi hoppas att vi slipper klä av
vingen och limma om allting.

Pinnabygge
Några modellflygare i Mönsterås har beställt
byggsatser från Pichler. Modellen heter
Amethyst och ska klubbtävlas med.

Amerikanska modellflygare firar 100 år med
nationella tävlingar.
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Virtuella träffar.
De ”digitala byggkvällarna” har kommit igång så
smått igen efter sommarens uppehåll.
Det är oftare intressanta teman än just
modellbygge som avhandlas. Deltagarantalet är
inte överdrivet stort.

Ett tips är att lägga ut temaföredragen som filmer
på sociala medier efter att blivit ”klippta” lite. Vi
saknar väl aktiva kanaler på tuben?
Åter - Varför verkar danskarna bättre på
modellflyg-PR än vi i Sverige?
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En av klubbarna som flyger inomhus är Åhus
Modellflygklubb som har flera tider i Kristianstad
Arena. Här är alla lika välkomna att flyga för en
symbolisk peng.

Säsongens första inneflyg drog inte så många
deltagare och det var en överraskning för några
att de gamla batterierna behöver bytas mot nya
friska.
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h�ps://www.mjd.se/

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.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.

www.aircpro.com

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