Medlemstidning för föreningen Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Nr 1-18

DREILÄNDER

POKAL
- 2018 • BITTERFELD
• KARLSKOGA
• HERNING

STUNTRAPPORT
FRÅN
LANDRES

I detta nummer: Intervju: Chris Rud • Stunten i Landres
• Trimtips • Modell: Avispado • Oves Oldtimerträff
• Tävlingsreferat från säsongen 2018 • VM 1968

Vallejo färg

Akrylfärger från Vallejo av absolut
högsta kvalitet avsedda för pensling
och spruta.

SIG

Klassiska
byggsatser
från SIG.

Modellställ

Modellställ där modellen vilar i ståhöjd,
idealiskt både på fältet och i bygglokalen.

MBS RC Models
Din hobbybutik!

Proxxon

Vi är återförsäljare för
Proxxon maskiner och
verktyg.

I Herrljunga
10 år
MBS
RC sedan
Models
Balsa, modellflygplan, batterier, bilar,
båtar, dekaler, fartreglage, fläktar, färg,
hjul, kablar, klädsel, kolfiber, kontakter,
laddare, lim, lister, motorer, penslar,
piloter, plast, plywood, propellrar, skruv,
sändare, verktyg, väv, med mera.

Din hobbybutik!
Svensk distributör av:

Balsa, furu, plywood, Kavan,
Gens ace, Tattu.

MBS RC Models
Björkvägen 1, 524 32 Herrljunga
info@mbs-rcmodels.se
www.mbs-rcmodels.se
Telefon 0730-69 09 75
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Sveriges Linflygares Intressefrämjande av
Stunt. Bladet behandlar dock alla former
av linflyg. Syftet med SLIS och LINA är att
bidra till linflygets utveckling genom spridning av kunskap, skapa kontakter, förmedla
nyheter, publicera ritningar samt informera
om tävlingar och resultat.

LINA utkommer med 2 nummer per år.
Ansvaret att sätta samman tidningen delas
av Ingemar Larsson och Niklas Löfroth.
Bidrag till LINA mottages tacksamt av
redaktionen! Ingen censur eller förkortning
av bidrag utan bidragsgivarens tillstånd.
1 års medlemskap inom Sverige kostar 200:medan det för Norden/Europa/Världen
kostar 250:-.
Avgiften sätts in på Plusgiro 96 34 51-0.

SLIS Websida:

247 34 Södra Sandby

Redaktör för
detta nummer,
tryck och
distribution:

046-514 75

Niklas Löfroth

Staffan Ekström
Klockarevägen 10H

staffan.ekstrom@
telia.com

Kassör:
Ove Andersson
Åsgatan 2C
724 63 Västerås
021–13 17 42
ovef2b@comhem.se

Sekreterare:
Niklas Löfroth
Skolbacken 12 C

VM i Landres var sommarens höjdpunkt för min
del. Grymt kul att vara på plats och träffa alla
duktiga stuntflygare från världens alla hörn.
Här står en "starstruck" redaktör tillsammans
med f d världsmästaren Orestes Hernandez, USA.

INNEHÅLL I DETTA NUMMER:

www.slis.org

Ordförande:

Det blev en ovanligt intensiv tävlingssäsong
med VM i Landres som den absoluta höjdpunkten. Där representerades Sverige bl a
av ett fullt lag inklusive junior i F2B vilket
inte hänt på mycket länge. I detta nummer
bjuder vi därför på en längre artikel om
stunten på VM. Ingemar återkommer med
övriga grenar i nästa nummer.
I Karlskoga var det premiär för Sveriges
första världscuptävling i stunt med många
deltagare men tyvärr inga utomnordiska.
Det skulle vara kul om t ex några av de
tävlande i Bitterfeld vågar sig hit nästa år!
Referat från övriga Dreiländer-tävlingar
finns också att läsa.
Även i detta nummer har 3F Hobbyservice
och MBS RC Models köpt annonser och
hjälper oss att hålla nere kostnaden för
utgivningen av Lina. Handla gärna i dessa
butiker så hjälper vi varandra!
Stort tack till Ingemar Larsson, Lars Roos,
Staffan Ekström, Ove Andersson, Christoph
Holtermann, Göran Olsson, Jesper Buth
Rasmussen Alf Lindholm, Anders Hellsén
och Chris Rud som alla bidragit med bild
och/eller text i detta nummer.
Trevlig läsning!
Niklas Löfroth

· Dreiländer del 1: Bitterfeld av N. Löfroth och I. Larsson.............4-13
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· VM i Helsingfors 1968 av Ove Andersson........................................ 17
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· Roderok från Tom Morris av Staffan Ekström..................................29
· Oldtimerträff i Västerås av Ove Andersson............................. 30-31
· Dreiländer del 3: Herning av S. Ekström och I. Larsson........... 32-35
· Resultat DreiländerPokal 2018 av Ingemar Larsson.................... 36
· Finska Mästerskapen i F2B 2018 av Alf Lindholm...................... 37
· Stunten på VM i Landres av Niklas Löfroth..............................38-50
· Trimskola för bättre flygupplevelse av Brett Buck............. 51-53
· Interview with Chris Rud av N. Löfroth.................................. 54-59

656 71 Skattkärr
070-209 69 65

Omslagsbild: Christoph Holtermann och hans son Diego som båda tävlade framgångsrikt i

niklas.lofroth@

Bitterfeld. I detta nummer får vi också en närmare presentation av Christophs modell Avispado.

telia.com
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Deltävling 1, DreiländerPokal, 28-29 april 2018:

F2B i BITTERFELD

F

örra årets resa till WC-tävlingen i
Bitterfeld blev en häftig upplevelse
och självklart var suget stort att få
återuppleva detta igen. Av gänget som
deltog förra året var det bara Lennart Nord
som valde att inte var med den här gången.
Han ersattes i stället av Emil Palm!
Torsdagen den 26 april jobbade jag halvdag
och åkte direkt från jobbet ner mot Lindome där jag skulle möta upp med Michael
för att åka i gemensam bil. Jag åkte via
E6:an för att kunna stanna till och äta
lunch på Laxbutiken i Ljungskile. Jag kan
varmt rekommendera att äta där om du har
vägarna förbi! Var framme hos Michael och
Emil i Lindome vid halvfemtiden. Vi hjälptes åt att flytta över mina grejer i Michaels
transportbil och gav oss av mot mot Trelleborg. Den här gången kom vi fram i bättre
tid än förra året och vad passar bättre än att
besöka Lars Roos när man har en timme
över! Vi hoppade över kaffet och lade tiden
på att beundra hans nya Classic-kärra, hans

fantastiska ljudanläggning med tillhörande
vinylsamling och naturligtvis hans byggrum som var inrett med stabilt byggbord
och massor av verktyg!
Vid 21-tiden tackade vi för oss och åkte ner
till färjeläget och ställde oss i bilkön.
Det dröjde inte länge förrän vi träffade på
Ingemar, Johan, Staffan och Thomas som
också rullat in i bilkön. Vi stod och småpratade en stund innan vi fick åka ombord.
Väl ombord satt vi tillsammans i restaurangen och tog en bit mat med god dryck
till innan det var dags att få några timmars
sömn.

Text: Niklas Löfroth
Foto: Thomas Johnsson, Michael
Palm och Niklas Löfroth

Fre 27/4
Fredag morgon väcktes vi klockan 05:00
och en stund senare satt vi i bilarna i
väntan på vår tur att åka av färjan. Efter ca
30 minuters bilfärd på Autobahn stannade
vi för att äta på en vägkrog. För 7 euro
fick man en stadig frukost bestående av
omelett, bacon, bröd och kaffe.

Vid 22-tiden åkte vi ombord på färjan i Trelleborg. Vi var ute i god tid den här gången!
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När resan fortsatte bestämdes det att vi inte
skulle hålla ihop bilarna utan att vi skulle
ses när vi var framme. Det var ganska
mycket trafik men det flöt på ganska bra
ändå.
Vi kom fram till fältet strax efter elva
och träffade på Frank Wadle och Gunter
Wagner. Det var skön värme i luften och
minimal vind - perfekt väder!
Vi bestämde oss för att åka vidare till
Sylvias Imbiss ett stenkast från fältet och
beställde schnitzel und pommes. Staffan
och Thomas som kommit fram lite före oss
valde att käka på Burger King.
Ingemar och Johan åkte direkt till hotellet i
Brehna för att lasta ur bilen och checka in.
De dök sedan upp på Sylvias Imbiss strax
före vi ätit färdigt. Vi väntade inte utan åkte
bort till tävlingsplatsen för att börja flyga.
Staffan och Thomas var redan på plats
och hade hunnit med att flyga en omgång.
Wadle och Wagner var också i full gång
med flygträning.
Jag provade först att flyga med 65 ft linor
men hade för dålig linsträckning i vinden
som hela tiden ändrade riktning. Bytte till
64 ft för att få ner varvtiden. Bytte glödstift
och snålade motorn några snäpp också och
sedan gick det att flyga hela programmet.
Det var ganska många som flygtränade
men jag tror att alla lyckades hinna med
fem flygningar var innan det var dags att
åka till hotellet.
Efter att vi burit in väskor och fräschat till
oss möttes vi upp vid receptionen 19:30.
Vi gick runt bland de närliggande restaurangerna för att hitta någonstans att äta.
Det visade sig att den enda restaurangen
som var öppen var ”Bratphanne” men där
var det fullt - snopet! Vi fick lomma tillbaka
och äta på hotellrestaurangen istället vilket
var helt ok det också.

Michael Palm, Johan Larsson och vi andra kopplar av på bilfärjan mot Rostock.

Lördag 28/4 - första tävlingsdagen.
Vi käkade frukost strax efter kl 6 för att
hinna till uppropet som skulle ske kl 8:00
enligt programmet. Vi blev 17 startande i
F2B vilket var samma antal som förra året
trots att Nord, Kornmeier och Hune inte
var med i år. Det sades att Kornmeier hade
problem med en axel och inte kunde flyga.
Nya deltagare för i år var Cornelius Gehrig
GER, Marek Niescieruk POL och Jan
Vochezer GER.
Det var flera bland de anmälda som inte
dök upp – bl a tre piloter från Litauen vilket
var synd.

Jan Vochezer GER står klar för start. En duktig pilot som knep 4:e platsen.
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Uppropet skedde ute på asfaltscirkeln där vi
hälsades välkomna av tävlingsledning och
lokal politiker. Några av de tävlande som
anlänt sent hann efteråt med att träningsflyga innan tävlingen drog igång.

Omgång 1

Frank Wadles fina Yak-55.

Staffan i redyboxen.

Roman Rados med sin nya
snygga kärra.

Först ut att flyga var Frank Wadle vilket nog
var olyckligt för honom men mer om det
senare. Tyvärr finns det nog en sanning i
att domarna är ”försiktiga” med poängen i
inledningen av en tävling.
Det kändes inte direkt som att startordningen var lottad för vi svenskar hade
startordningen 10, 11, 12, 13 och 14...
Förste svensk att flyga var jag och den här
gången kände jag bara den anspänning
som gör att man blir extra fokuserad. Stor
skillnad mot förra året då jag var oerhört
nervös. Där ser man vad lite rutin kan göra!
Vinden var lurig då den hela tiden ändrade
riktning. Vinden här är aldrig ren då den
störs av träd och murar runt asfaltsbanan.
Det gällde att ha bra kraft i motorn och
varvtider som gav bra linsträckning.
För min del lät jag motorn varva ett par
hundra varv extra och det gav vad som
behövdes. Lyckades genomföra hela programmet utan linslack någonstans.
Nästa svensk att flyga var Michael Palm.
Michael hade lite motorkrångel dagen
innan men efter att ha lokaliserat felet till
ett igensatt bränslefilter gick det bättre.
Genom att byta från 14,2x7 till Zinger 14x6
förbättrades motorgången ytterligare. Hans
Stalker 76:a fick jobba hårt i vinden och det
var på vippen att Michael fick avbryta
p g a linslack vid flera tillfällen men det
gick vägen.
Emil Palm var den tredje av oss att flyga.
Med tanke på att det här var Emils andra
F2B-tävling överhuvudtaget så gick det
riktigt bra. En liten miss i wingovern bara
där det råkade bli ett extra varv inverterad
flygning. Emil flyger en profilmodell som
pappa Michael konstruerat som funkar
riktigt bra. T o m bättre än Michaels egen
kärra enligt Michael själv.
Nästa man att flyga var Staffan Ekström
som hade en fin femteplats att försvara från
förra året. Den här gången flög han med
sin nya kärra – Razors Edge.
På träningsflygningen på fredagen gjorde
Staffan några fantastiskt fina wingovers
och verkade vara i riktigt fin form. Nu i

den första omgången råkade han tyvärr ut
för en otäck kastvind i loopingmanövern
som fick kärran att blåsa in i cirkeln vilket
naturligtvis drog ner poängen. Vinden var
inte så stark men den blåste från alla håll
vilket gjorde det riktigt svårt ibland - tävlingsväder m a o! :-) trots detta skedde bara
en krasch denna tävlingshelg vilken hände
på träning.
Det var Deitmar Morbitzer som pulvriserade sin elmotorförsedda Yatsenko Shark
mot asfalten tidigt på morgonen. Som tur
var hade han en Shark till fast med förbränningsmotor att plocka fram.
Sist ut bland oss svenskar var Thomas
Johnsson. Han hade lyckats flygträna mest
av oss alla och det såg riktigt bra ut poängmässigt för hans del. Den sena våren har
annars gjort det svårt att komma i form till
Bitterfeld. Bättre (lägre!) höjd på buntarna
är nog en del av förklaringen.

Omgång 2
Det var fortsatt soligt och varmt men som
vanligt utmanande i den turbulenta luften.
Christoph Holtermann som ännu inte
hade trimmat färdigt sin nya modell fick
problem i en av sina manövrer och tappade
ganska mycket poäng i sin omgång. Jag
och Emil lyckades inte heller förbättra oss i
andra. Övriga svenskar gick det desto bättre
för. Staffan ökade med drygt 68 poäng.
Thomas ökade med nästan hundra poäng
och bäst ökning lyckades Michael med som
gick från 840,53 till 946,1 poäng i andra.
Efter två omgångar ledde Roman Rados
före Frank Wadle och Christoph Holtermann.

Omgång 3
I tredje omgången skedde startordningen
omvänt efter varje pilots placering efter de
två första omgångarna.
Sist ut att flyga var således ledaren i tävlingen. Minns inte att det var så förra året.
Tror inte att det är förenligt med reglerna
som säger att varje runda ska vara lottad.
Med tanke på att domarna är förbjudna att
titta på resultatlistan så blir ju detta extra
konstigt då de vet exakt hur man ligger till.
Thomas Johnssons flygning i tredje
omgången var riktigt bra - kanske den
bästa jag sett honom göra överhuvudtaget
– kul!
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Lite om övriga piloter
Franz Ecker AUT – En glad och trevlig österrikare som även i år var tävlingens äldsta
deltagare. Hans tyska är ganska svårbegriplig men han pratade på obekymrat och vi
försökte hänga med så gott det gick.
Franz har förbränningsmotor i sin kärra
och det var samma grejer han flög med
förra året.
Gunter Wagner GER – Gunter hade en
nybyggd Cascade som man kunde läsa om
i Lina nr 2 2017. Förra året använde Gunter
en Cardinal försedd med pipad PA61 men
i denna kärra hade han valt att sätta i en
ST60 istället. Modellen vägde endast 1700g
och var riktigt smakfullt målad i rött,
gult, vitt och svart. Gunter var inte klar
med intrimningen av modellen ännu och
hade stora problem med linsträckningen
under lördagen. Varvtiden låg på nästan
5,5 sekunder vilket visade sig vara för
långsamt i den nyckfulla vinden. Han hade
tyvärr ingen propeller med sig att rätta till
detta med. På söndagen när vädret blev
bättre visade han med all tydlighet vilken
kapacitet som fanns i kärran då han hade
6:e bästa poängen i omgången.

Sylvias Imbiss erbjuder traditionell tysk mat och dryck. Här passade Emil- och Michael Palm (och några
av oss andra) på att käka lunch på fredagen när vi kom fram.

Wolfgang Gehrig GER – Wolfgang var inte
heller klar med något nytt utan flög med
förra årets reservkärra. Modellen påminner
starkt om en Trivial Pursuit men på vingen
står det Scirocco. Motorn lät ganska hårt
och frågan är om den skulle ha klarat ett
decibeltest. Wolfgang hade även i år sin fru
med sig och hon hjälpte till när så behövdes.
Dietmar Morbitzer GER – En seriös
stuntflygare som hade oturen att krascha
sin elmotorförsedda Yatsenko Shark på
morgonen. Situationen kunde räddas upp
genom att plocka fram förra årets Shark
som Dietmar hade med sig som reservmodell. Dietmar, Jan och Frank utgjorde
Tysklands landslag på EM i Ungern förra
året där Dietmar hamnade på en 37:e plats
bland 46 tävlande.
Roland Stief GER – En mycket vänlig och
glad pilot som även i år hade hjälp av sin
fru. Roland flög med samma modell som
förra året. En mycket välbyggd och lätt
elmotorförsedd kärra som han och Kornmeier kallar Star-Max. Dom byggde varsin
sådan i ett gemensamt byggprojekt – kul!

Cornelius Gehrig med sin coola Diablo (modifierad Cardinal). Modellen är byggd av Uwe Degner.
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Modellen är baserad på Igor Burgers Max
Bee och uppför sig mycket väl i luften.
Michal Kaminski POL – Michal var hyfsad
på engelska och vi pratades vid en stund.
Han sa att han alltid flyger med förbränningsmotor hemma i Polen för att han
älskar doften av ricinolja men på tävling
tycker han att det är bekvämare att ta med
sin modell med elmotor. Förra året råkade
han komma lågt i en av manövrerna och
fick en mindre skada på modellen men i
år gick det bättre. Det blev en 8:e placering
vilket var samma som ifjol.
Cornelius Gehrig GER – Cornelius flög
betydligt bättre än sin pappa Wolfgang.
Jag nämnde det för Cornelius och han
svarade leende: ”– Det är inte så svårt…”
Cornelius hade en cool Cardinal med lila
eldsflammor på neongul botten. Motorn
var en Stalker om jag minns rätt. Modellen
är byggd av stuntflygaren Uwe Degner och
väger endast 1600g! Uwe lade tydligen av
att flyga för några år sedan och har sålt av
alla sina modeller. Linas lite äldre läsekrets
kanske minns Uwe från VM 96 i Sverige
då han också flög med Cardinal.

Frank Wadle med sin senaste Yatsenkokärra – Yak 55.

Christoph Holtermann fixar något på sin nya kärra – Avispado.

Marek Niescioruk POL – Marek flög med
en röd och fin Legacy-kärra utrustad med
en elmotor. Han flög riktigt bra med skarpa
fina hörn i de kantiga manövrerna. Marek
gjorde några misstag för mycket för att
kunna hamna i toppen av resultatlistan
men han var inte långt efter Staffan.
Jan Vochezer GER – Förra året var Jan
också i Bitterfeld men hade oturen att krascha modellen på träning innan tävlingen.
Modellen kom in i sin egen turbulens och
olyckan var ett faktum.
Den här gången gick det betydligt bättre!
Jan visade sig vara en duktig pilot som
flög riktigt bra. Sista omgången fick han
verkligen till det och svingade sig upp på
en respektingivande fjärdeplats. Jan flög
med en väldigt intressant modell som han
kallar Sputnik! Den går att köpa träfärdig
för ca 650 euro från en rysk tillverkare. Till
det priset så får man fixa finisharbetet själv
men den går också att köpa helt färdig. Jan
hade en Stalker 76:a i sin modell men den
går säker att köpa designad för elmotor
också. Jan pratade väldigt positivt om
Stalkermotorn vilket bådar gott då både
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Michael Palm och Lars Roos investerat i
varsin till årets säsong.
Rados Roman CZE – Rados hade en ny fin
modell för i år som han byggt med VM i
Landres i åtanke. Utseendemässigt starkt
påminnande om Igor Burgers design Max
Bee. Rados kan inte prata engelska så jag
kunde tyvärr inte fråga honom så mycket
men hans trevliga sällskap Veronica Hankovás som alltid är med honom på tävlingar
stöttar honom med tolkning.
Modellen som var elmotorförsedd fungerade i alla fall riktigt bra under lördagen
trots vinden och inför sista omgången låg
han t o m i ledning.
Frank Wadle GER – Frank är en väldigt
glad och vänlig kille som berättar roliga
historier och alltid erbjuder en hjälpande
hand när så behövs. Förra året hjälpa han
Michael med en propeller och i år erbjöd
han mig att testa de ryska glödstift han
använder.
I år flög Frank med sin nya Yatsenkokärra –
en riktigt snygg YAK-55 i fina färger. Enligt
Frank är den ännu bättre än de två classicmodellerna han flugit innan. Stabil men
ändå vändbar och med bra linsträckning
även i de övre manövrerna. Frank campade
på fältet och kunde därför hinna med flest
träningspass av oss alla. Det gav nog bra
utdelning för i sista omgången klämde han
till med tävlingens högsta poäng!
En senare start i första omgången och kanske att poängen hade räckt till seger – nu
fick Frank nöja sig med andraplatsen.
Christoph Holtermann hade en ny modell
i år. Det är hans egen konstruktion och
denna version kallar han för Avispado.
Utseendemässigt påminner den starkt om
den han flög ifjol så gissningsvis är det en
förfinad variant med mindre förbättringar
från den. Modellen är uppkallad efter en
tjur som blivit legendarisk efter att ha
dödat tjurfäktaren. Det var en riktigt tjusig
modell med färgsättning i min smak. Mest
imponerande var modellens vikt – inkl.
LiPo-acken vägde den endast 1615g – hur
bär hans sig åt?
Det började bra för Christoph då han
tog ledningen efter första omgången. På
lördagseftermiddagen blev dock vinden
ännu lite besvärligare vilket fick till följd att
Christoph fick avbryta i den stående åttan.

Thomas Johnsson gör en av sina träningsrundor med sin Blue Max på fredagen. Staffan håller.

Günter Wagner hade med en nybyggd Cascade detta året. Roland Stief hjälper till att släppa kärran.
Frank Wadle och Dan Hune säger att förbränningsmotorer har en liten fördel i vind
– det kanske ligger något i det trots allt?
På söndagen var vinden lugnare och det var
nästan idealiska flygförhållanden. T o m
solen var i rätt läge! I den tredje omgången
gjorde Christoph åter en väldigt fin flygning och lyckades att ta tillbaka ledningen.
Därmed var segern hans. Med tanke på att
han flugit modellen ca 30 ggr innan tävling
och knappast trimmat den färdigt var det
en riktigt imponerande prestation av Christoph! Grattis till en välförtjänt seger!

Staffan återupprepade sin 5:e plats från
förra året och vi övriga svenskar hamnade
på hedrande platser lite längre ner i resultatlistan. Med en tidig vår i Sverige så att
man hinner träna lite mer så ska vi kunna
ta oss lite högre upp i framtiden.
Det blir förhoppningsvis en resa till Bitterfeld även nästa år för det är fantastiskt
roligt att flyga utanför Sveriges gränser!

π
Niklas Löfroth
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Michael Palm testar sin motor.

Niklas i ”ready boxen” gör klart för att flyga.

Marek Niescioruk från Polen blev 6:a.

1/2018

Roman Rados hade ny kärra för i år ämnad för VM i Landres. Precis som förra årets modell hade denna
elmotor i nosen.

På väg ut i cirkeln för att flyga den tredje och sista omgången på söndagen. Thomas Johnsson är
medhjälpare.

Anläggningen i Bitterfeld är en klassisk linflyganläggning – här har flugits och tävlats under 33 år.
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Frank Wadle är en av Tysklands duktigaste stuntpiloter och har nästan
alltid ett leende på läpparna.

Thomas Johnsson torkar av sin Blue Max efter flygningen.

Resultat F2B Stunt Bitterfeld 28–29 april 2018. DREILÄNDER DELTÄVLING 1

Domare i Bitterfeld var Rostislav Rozboril,
Matthias Möbius och Angelika Möbius.

Placering, Namn

Nation

Omg 1

Omg 2

Omg 3

2 bästa

1. Holtermann, Christoph

GER

1107,33

989,56

1147,06

2254,39

2. Wadle, Frank

GER

1046,40

1084,66

1150,50

2235,16

3. Rados, Roman

CZE

1085,06

1075,56

1117,93

2202,99

4. Vochezer, Jan

GER

650,53

1053,36

1090,30

2143,66

5. Ekström, Staffan

SWE

970,60

1038,10

1067,86

2105,96

6. Niescioruk, Marek

POL

1034,23

1055,13

1044,46

2099,59

7. Gehrig, Cornelius

GER

1027,80

1031,03

1041,93

2072,96

8. Kaminski, Michal

POL

997,96

1024,43

1040,56

2064,99

9. Löfroth, Niklas

SWE

1024,40

962,30

1021,46

2045,86

10. Stief, Roland

GER

1001,16

915,46

1016,46

2017,62

11. Morbitzer, Dietmar

GER

944,76

788,26

1031,56

1976,32

12. Palm, Michael

SWE

840,53

946,10

1023,70

1969,80

13. Johnsson, Thomas

SWE

854,13

950,70

992,23

1942,93

14. Gehrig, Wolfgang

GER

892,66

927,83

973,63

1901,46

15. Wagner, Gunter

GER

658,00

838,73

1047,13

1885,86

16. Ecker, Franz

AUT

691,80

747,26

757,53

1504,79

17. Palm, Emil, junior

SWE

536,50

460,36

698,16

1234,66
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Bitterfeld World Cup 2018

De svenska deltagarna i Bitterfeld; 5 st i F2B och 1 st i F2D. Från vänster Staffan Ekström, Thomas Johnsson, Michael Palm,
Johan Larsson, Niklas Löfroth och Emil Palm. Som vanligt välkomnade Bitterfeld sina gäster med murala hälsningar. Och Ni
kommer väl ihåg det uråldriga gamla tyska talesättet: ”Sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld”. Ett
annat känt uttryck är ” Wenn die Welt schon untergeht der Bitterfelder den Grill aufstellt”.
Nu är vi redan inne på andra året
med svenska stuntflygare i Bitterfeld
och faktiskt känns det som en tradition som hållit på längre. Kan ju vara
för att på den tiden då man körde alla
klasser sågs det flera svenska piloter
både i A och C härnere. Vissa år hade
vi med 3 lag i F2C och lika många i
F2A. Plus piloter i GY, MTR och D.
Att så få speedflygare söker sig hit
får väl tolkas som att intresset för
att flyga speed flyttats till andra tävlingsarenor. I år var det bara tre piloter till start och då samtliga kom från
Tyskland blev det inte ens en världscuptävling av det hela.
Desto roligare och mer aktivt är deltagandet i F2B (17 piloter) och F2D
(45 piloter). I F2B var de 5 svenskarna de enda nordiska deltagarna
medan F2D såg 2 danskar och 1
svensk till start.
B-lagets glada eskapader hittar Ni i
en annan artikel så resten av denna
artikel kommer att ägnas åt combat.
Den minnesgode kommer kanske
ihåg att det inte var någon lysande
nordisk insats förra året och detta
upprepade sig i år. Faktum är att den
ende som vunnit något heat härnere
på de senaste två åren är Andre Bertelsen med 2 vinster förra året och
”bara” en vinst i år. Kan det vara så
att vintern uppe i norr är hård mot

våra gossar? Eller har man lång
startsträcka? Tyvärr var man inte
ensamma om att ha förhoppningar
som var bättre än utfallet. Men vad
kan man begära om 25 av de 45
piloterna var uttagna att representera sina länder vid VM senare under
året? Någon måste ju komma sist
och de 12 första platserna belades av
”landslagspiloter”.
USA hade hela sitt seniorlag på plats
men den ende som inhöstade några
vinster var Lester Haury som nu återvänt till den internationella scenen
efter ett par års frånvaro. En återkomst han delade med sin landsman
Mike Willcox. Lester vann 3 heat och
slutade på en fin 10:e plats medan de
andra två åkte ut efter två förluster.
Då gick det bättre för ”landslagen”
från Ukraina, Lettland, Spanien och
Litauen som alla hade flera piloter i
toppen av listan.
Vädret var fint hela helgen och ska
man vara kritisk kan man säga att det
nästan var för lite vind. Det kan låta
konstigt men om det inte blåser får
många problem med sina avstängare, vilka då löser ut under normal
flygning. Bitterfeld är ju känt för att
nästan utan undantag ha bra väder
och jag kan inte minnas någon gång
där det blåst orkanvindar eller regnat
en hel helg. Kanske beroende på att
de har europeiskt inlandsklimat och
ligger en bit från närmsta hav (kyl-

vattendammen till gamla kemifabriken räknas inte som hav!).
Enda nackdelen skulle nog vara att
man har 45 tävlande i F2D då en
sådan tävling lätt drar ut på tiden.
För A och B är det inte lika kritiskt
med tiden då asfaltcirkeln numera
inte ockuperas av F2C, GY och MTR.
Vilket i sin tur gör att man lätt skulle
kunna utöka med 5-10 stuntflygare
till. De skulle ju kunna komma från
Sverige och Danmark för att nämna
några länder...
/Ingemar Larsson

Se så lyckliga ungdomarna är för att de
fick följa med gubbarna till Tyskland
och tillbringa en hel helg i Bitterfeld.
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Bitterfeld World Cup 2018

Vi har fått en ny stamkrog för fredagens lunch. På Sylvias Imbiss (strax
intill fältet) serveras rustik tysk husmanskost (inklusive wurstar). Gott!

Först fick Johan möta Johann Schwarz GER och tyvärr blev det förlust.
Eftersom det även blev förlust mot Rudi Königshofer AUT tog Johans
tävling som pilot snabbt slut.

F2D Combat
Placering, Namn		
1 Lutsyk, Andrii		
2 Prokofjevs, Aleksandrs
3 Lopez, Jose Luis		
4 Kocuncs, Eriks JUN
5 Mateo, Manuel		
Rastenis, Audrius		
Rediuk, Illia JUN		
8 Cyzas, Vaclovas		
Königshofer, Rudolf
10 Chornyy, Stanislav
Haury, Lester		
Jalunins, Boris		
Jasmontas, Rolandas
Kucera, Pavel		
Riera, Xavier		
16 Dementieva, Natasha
Horst, André		
Mariash, Serhii		
Mateo, Raul		
Payan, Emiliano		
Schwarz, Johann		
22 Bertelsen, André		
Kochunts, Vitaly		
Krevnak, Lukas		
Meijer, Fred		
Nekhai, Pavel JUN
Voss, Leo		
Wallner, Andreas		
Zilberman, Volodymyr
30 Bjerager, Ole		
Cassidy, Simon		
Giandrini, Antonio		
Jelinek, Jaroslav		
Jelinek, Lubor		
Kral, Milan		
Larsson, Johan		
Lopez Olivares, Jose
Mons, Francisco		
Pechenyuk, Oleg		
Rudner, Mark		
Snoza, Tomas		
Umanskiy, Sergiy		
Unruh, Rafael		
Welter, Alexander		
Willcox, Mike		
F2A Speed
Placering, Namn
1 Birnstein, René
2 Birnstein, Wolfgang
3 Dohnke, Thomas

Nation
UKR
LAT
ESP
LAT
ESP
LTU
UKR
LTU
AUT
UKR
USA
LAT
LTU
CZE
FRA
BEL
GER
UKR
ESP
ESP
GER
DEN
LAT
CZE
NED
BLR
NED
GER
GER
DEN
GBR
ITA
CZE
CZE
CZE
SWE
ESP
ESP
UKR
USA
CZE
UKR
GER
GER
USA

Nation
GER
GER
GER

WWWLWWWWW
WWWWWLWWL(W)
WWWWWWLWL(L)
WWWWWLWL
LWWWWWL
WWWWWLL
WWLWWWL
WWWWLL
WWWLWL
WLWWL
WWWLL
WWLWL
WWLWL
WWWLL
WWLWL
WWLL
WWLL
WLWL
WWLL
WLWL
WLWL
LWL
LWL
WLL
LWL
WLL
WLL
LWL
LWL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL
LL

1
271,6
234,9
-

2
237,7
-

3
220,6

Ole hade inte bättre lycka. Först förlust mot Lester Haury USA (1-1 i klipp)
och sedan förlust mot Illia Rediuk UKR (efter 2 omflygningar!).

Även Andre torskade i R1 då Ericks Kocuns Jun LAT vann med 2-1. Lite
ljusning i R2 med vinst mot Alexander Welter GER men god natt i R3 då
Alexander Prokofievs LAT blev för svår (dock efter 1 omflygning).

Under fredagen passade Johan på att träna tillsammans med Pepe och Jose Luis Lopez från Spanien.
De uppsökte den extra gräscirkel som tidigare
användes för F2B. Och hade den för sig själva....
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– By Christoph Holtermann

I

am happy to share a couple of
thoughts about my new plane
„Avispado“ to contribute a little bit to
your well made newsletter “LINA”.
“Avispado” is the name of a Lamborghini
sportscar and of course in this tradition
the name of a famous bull of Spanish
bullfights. The tradition to use these names
started in 2006 with a model I named
“Miura”, designed for the ST-51 after
seeing Henk de Jong flying a comparable
model, called “Little Pearls”, also with ST-51
and sized much smaller that his or my
previous designs. The idea was to have a
strong engine in a small model. Henk de
Jong has always been a reference for my
building, flying and designs so I copied
from him this idea, used his proven Cobra
airfoil, cut it short to 25,5cm at the root and
20,5cm at the tip with a target wingspan
of approx. 144 cm. The resulting wing
area was approx.. 40 dm2, smaller than
my Ultimate-series that I flew prior to that
with approx. 43 dm2, wing area. The profile
is relatively thin, only 52mm at the root,
however, I use a relatively blunt leading

edge with 10mm radius. I thought that
this should allow sufficient lift at higher
angles of attack combined with little drag in
winds. My understanding is that the motor
should control maneuver speed and not the
airframe slowing down a too strong motor.
The Miura had a short moment arm of only
42cm. I thought that was sufficient and
comparable to the former ST-46 designs.
The model flew in 2006 on the WC in
Valladolid, I lost the final-entry again
against my favorite rival Solomianikov but
it was a good design that I even equipped
later with an electric motor. Because it
was a very light model with 1520g only the
electric “ballast” didn’t harm so much.
Unfortunately, at that time I new little that
the APC-E 12x6 wasn’t the best electric
prop available and also that constant speed
timers weren’t necessarily the non-plusultra for electric flight. The model was
reconverted to ST-51, flies still today in
hands of my friend Michael Feger.
To increase the power/weight ratio even
more, in 2008 I built for the WC in Landres

the “Gallardo”, using the same wing
but enlarging the moment arm to 45cm
because I wanted to use the Enya-61 with
a bigger prop in it. The Gallardo weighs
1650g with all trim weights and proved an
excellent design for the Enya that I used
with muffler and with the cylinder head
facing 45° downwards. The 12x6 3B wood
prop of Havran gave so much line tension
that I could easily fly 5.5sec per lap even in
windy or gusty conditions on 19,9m long
lines.
Although I couldn’t use this model on the
WC in 2008 in Landres because in that
same week my son Diego was born, it was
later used on 5-6 EC’s or WC’s and has now
approx. 950 flights on it. I still love to fly it,
unbeatable in strong winds.
After a test to copy the Gallardo-aerodynamics with a Ultimate fuselage, I named this
model “Ultimate 2013” I saw that I made a
mistake that lead to a too high CG location.
The model simply didn’t fly level, the wing
was loo low in the fuselage.
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Christoph won the F2B contest in Bitterfeld this year
with his very nice Avispado design. Left: Model has
vortex generators on the stab leading edge.
So next plane in 2015 was “Murcielago”,
again a Gallardo copy but with electric
powertrain. Although the plane with
battery wasn’t too heavy, it weight only
1680g, the wing didn’t produce adequate
lift and thus this awful e-hunting,
combined with heavy stalling in corners
showed me that I needed to correct
something. I changed the wingtips and
thus slightly enlarged the span and that
helped with the stalling but no much with
hunting. Today I think that maybe this
blunt leading edge wasn’t good to prevent
hunting. I used turbolators on the wing
but this didn’t help either. So I decided I
needed a new wing for this plane to fly on
the WC in Perth in 2016. I enlarged the
span by 10cm and used the swept-back tips,
used a sharper leading edge (8mm radius)
took care of total weight and once installed
in the “old” Murcielago-fuselage it showed
that things worked correctly.
Murcielago was flown in Perth with active
timer from Igor, a Kontronik 15-16 motor,
6cells with 2200 mAh and with a weight of
1712g. Prop: Mejzlik 11x5.5 3B.
I didn’t make the finals but I felt I was
somehow close and very happy with that
model. Back home, the batteries I flew
weren’t available anymore and I also started

The busy end.

to test a larger 12x5N 3B carbon prop from
Igor/the Czechs. I needed a heavier battery
but still the wing carried the extra weight.
The 12x5 has slightly better overhead
performance, however the 11x5.5 gives
better corners. The Murcielago is now my
benchmark in the trimming process for
Avispado.
Avispado (another bull name, translated “The Clever”) is aerodynamically a
Murcielago, only with conventional tips. I
took care about the weight during building
and finished at 1615g flight-weight with
battery which is also quite light at 300g
only. This battery is a 6s made from 2 x 3s
Zippy Compact 25C 2200mAh.The capacity
is sufficient for the model weight. With
such a light model overhead performance
is very good, what I need to trim still is the
performance below 45° because the corners
are not yet precise enough. I am still in the
trimming process after now only 40 flights.
However, I could win Bitterfeld what I
didn’t expect with a new model.

Programming the timer with Jeti box.

Hobbyking Zippy Compact made from 2 x 3s
2200mAh 25C.

16

1/2018

The motor I use is the Cobra 3515/18. I
saw that in Orestes Hernandez’ plane and
it turns there a big 12x5 3B UCT prop.
The motor is cheap, slightly lighter than
the Axi but has larger diameter so has
better internal cooling. Compared with
the Kontronik that heated up a lot with a
12x5 prop, this Cobra runs more efficient,
uses less energy from the battery and stays
cooler. If I decided to fly a11x5prop only
then I would go back to the Kontronik
that weighs only150g, compared to171g of
the Cobra. That would bring total weight
below 1600g but I don’t need this weight
advantage for now. In turbulence I think
more mass/inertia helps a little.
What helps in the trimming is that my battery is relatively compact in size. I can move
it a lot in the fuselage and can put the CG
anywhere I want. Thus, I don’t need lead in
nose or tail.
Current line length is 19,6m, for bad
turbulent circles I have a shorter 19,4m line
available but I try to stick at 19,6m because
shorter lines make the hemisphere also
smaller.

Screws to fix battery.

Lap times are within 5.2 – 5.3sec/lap. I
don’t like lap times faster, however, a faster
model accelerates less in wind than a slow
model. The good pilots all fly 5.1 sec/pal
with electric models. My favorite speed
however is slower and if possible I prefer
slow. It fits more to my understanding of
precision aerobatics than a too fast model.
Anyway, if it is too slow I run out of battery.
I need to finish the pattern after 5 minutes.
In Bitterfeld (turbulent circle) I finished in
4:50min. At 5:10 min my engine stops.

π
Christoph Holtermann

Model ready in March 2018.

Position of sensor in fuselage.
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Alf Eskilsson
Ove Andersson

Ove Andersson minns:

VM 1968
i Helsingfors
Det är 50 år sedan vid VM 1968 i Helsingfors
som stuntlaget kom på 4:e plats och jag kom
på silverplats.
Tävlingen var inne i Helsingfors vid Olympiastadion med hus och träd runt omkring.
Ingen bra tävlingsplats, men även VM 1972
var på samma plats.
Det var inget krav på ljuddämpare, men vi i
Svenska laget hade ljuddämpare.

π
Ove Andersson

Erik Björnwall
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Deltävling 2, DreiländerPokal, 10-13 maj 2018:

NM i Karlskoga med WC-status

Å

rets stunttävling i Karlskoga blev
lite av ett Kinderägg – 3 tävlingar
i en!
Världscup, NM och Vårtävlingen slogs
samman till en enda stor tävling. När
Ingemar Larsson börjat undersöka möjligheten för att arrangera Sveriges första
världscuptävling i stunt så var inte jag sen
med att stötta projektet. Ingemar räknade
på kostnaden och konstaterade snabbt att
det var ekonomiskt möjligt att genomföra
arrangemanget. En viktig sak att ordna var
också att finna tre FAI-domare. Lösningen
blev att Kauko Kainulainen och Claus
Vinding Christensen registrerades hos FAI
och därmed så var de godkända att döma
världscuptävlingar. Som tredje domare
anlitades den mycket erfarne Roger Ladds
från Storbritannien.

Det väcktes en förhoppning om att det kanske kunde locka deltagare från länder utanför de nordiska gränserna men tyvärr blev
det inte så denna gången. Det blev ändå en
tävling med 17 deltagare vilket var mer än
godkänt. Med tanke på deltagarantalet hade
vi bestämt från början att det skulle vara en
tvådagarstävling. Domare- och regelkursen
som vi planerat att hålla på torsdagen fick
därför strykas.

Förberedelser
Jag anlände till Karlskoga på onsdagseftermiddagen för att hjälpa till med att iordningställa fältet. Vi var många som hjälptes åt
med att klippa gräsmattan, kratta, sopa
och måla cirklar. De allra flesta bodde ute
vid fältet i någon av stugorna men många
kom också med husvagn eller husbil. Jag
har aldrig sett en så full parkering på fältet

tidigare. Efter arbetet med fältet var vi
några stycken som flygtränade resten av
eftermiddagen och avslutade kvällen med
att äta pizza tillsammans.

Första tävlingsdagen
Det var soligt och varmt men en ganska
blåsig dag. Som tur var kom vinden från
rätt håll så den höll sig ganska stabilt i
en riktning. Trots vinden genomförde
nästan samtliga första omgången med fullt
komplett genomfört flygprogram. Det var
bara Dan Hune som hade något strul och
fick avbryta.
Vi såg många fina modeller på tävlingen.
Clamer flög med sin fantastiska YAK 55.
Lennart Nord tävlade med Jerkers ”avlagda”
Yatesenko Classic. Staffan flög med sin
lätta Razors Edge som han premiärflög på
förra årets sista tävling. Nu gjorde han en
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bra första flygning och tog ledningen med
dryga 100 poäng före Clamer Meltzer.
I andra omgången klämde Anders Hellsén
till med omgångens högsta poäng tätt följd
av Ove Andersson. Det fina vädret fortsatte
men vinden höll i sig.

Andra tävlingsdagen
Morgonen började med strålande väder och
betydligt trevligare vind. Nu gällde det att
flyga bra och inte missa någon manöver för
nu fanns en given möjlighet att förbättra
poängen. In på dagen kom en regnskur
men eftersom vi bara hade en omgång
att flyga kunde vi kosta på oss att göra
ett uppehåll och invänta trevligare väder.
Merparten av oss tog skydd inne i hangaren
och passade på att ta en kopp kaffe. Skuren
var över ganska snart och tävlingen kunde
börja igen. Som jag räknat med gjorde
nästan samtliga sin bästa omgång och
bäst lyckades Staffan som klämde till med
2939,8 poäng och var därmed vinnaren
av Sveriges första världscuptävling i
stunt, nordisk mästare och vinnare av
vårtävlingen 2018 – inte illa! De andra två
som nådde pallen var Clamer Meltzer och
Anders Hellsén.
Det är tydligt att kvalitén bland nordiska
piloter har höjts på senare tid. Vid NM i
Herning 2016 hade den som kom på tionde
plats 29% lägre poäng än vinnaren som
då hette Ove Andersson. Den här gången
var motsvarande siffra 12%. Det gjorde att
tävlingen blev spännande och oviss in i det
sista. Små misstag fick märkbara konsekvenser för placeringen. Ett tydligt exempel
på det var Oves sista flygning som gick
över tiden med ynka två sekunder vilket
med största sannolikhet kostade honom en
pallplats.

Far och son Johnsson inför start i tredje omgången på fredagen efter regnskuren.

Avslutningsvis
Det blev en kul tävling med ett växlande
väder som var lagom utmanande för oss
tävlande.
Ett stort tack till domarna Roger Ladds,
Kauko Kainulainen och Claus Vinding
Christensen för ett mycket bra utfört jobb.
Vi får inte heller glömma Stefan Karlsson
och Kaj Johansson som skötte om poängsammanräkning och provdragning av linor.
Vi ses igen nästa år!

π
Niklas Löfroth

Anders Hellsén passar på att meka med en combatkärra i depån i väntan på att flyga.
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Dan Hune provdrar sina linor. Tio gånger modellens vikt eller max 20 kg
är det som gäller.

Team Finland – Kai Karma och Alf Lindholm.

Staffan tankar upp sin Razors Edge inför start.

Ove gör sig redo att flyga under överinseende av kompisen Kaj Johansson.
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Michael Palms och Dan Hunes tävlingsredskap.

Clamer och Norvald njuter i solen. I förgrunden Clamers fina Yak-55.
Det var tävlingspremiär för Lennart Nords Yatsenko Classic.

Per Vassbotn hamnade på 8:e plats med sin SV11. Bra placering!

Norvald Olsvold tävlade med den här fina Yatsenko Classic 3.

Resultat F2B Stunt WC/NM/Vårtävlingen i Karlskoga 10-11 maj 2018

De här gossarna tog hand om pallplatserna:
Clamer Meltzer, Staffan Ekström och Anders
Hellsén.

Placering, Namn

Klubb

Omg 1

Omg 2

Omg 3

2 bästa

WC p

1. Staffan Ekström

SWE

2 832,3

2 695,5

2 939,8

5 772,1

23

2. Clamer Meltzer

NOR

2 693,2

2 475,4

2 888,1

5 581,3

20

3. Anders Hellsén

SWE

2 635,5

2 784,7

2 738,5

5 523,2

18

4. Niklas Löfroth

SWE

2 621,5

2 674,5

2 821,7

5 496,2

14

5. Ove Andersson

SWE

2 586,8

2 720,8

2 750,3

5 471,1

13

6. Dan Hune

DEN

403,5

2 632,9

2 789,0

5 421,9

12

7. Lennart Nord

SWE

2 398,1

2 565,0

2 771,1

5 336,1

11

8. Per Vassbotn

NOR

2 409,4

2 580,6

2 739,0

5 319,6

10

9. Kai Karma

FIN

2 498,3

2 465,1

2 724,4

5 222,7

9

10. Michael Palm

SWE

2 388,8

2 172,0

2 697,0

5 085,8

8

11. Thomas Johnsson

SWE

2 167,3

2 393,0

2 622,9

5 015,6

7

12. Alf Lindholm

FIN

2 097,3

2 213,7

2 475,9

4 689,6

6

13. Carl Johan Fanoe

DEN

2 122,1

2 258,0

2 420,5

4 678,5

5

14. Norvald Olsvold

NOR

1 986,9

2 157,9

2 510,8

4 668,7

4

15. Ingolf Johnsson

SWE

2 161,5

2 369,5

2 257,3

4 626,8

3

16. Niels-Erik Hansen

DEN

1 938,3

2 018,7

303,2

3 957,0

2

17. Emil Palm Jr

SWE

1 649,9

1 685,8

2 019,9

3 705,7

1
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Karlskoga World Cup 2018

Our Team was Nicolas Antunez Sr, Francisco Mons, Emiliano Payan, Nicolas Antunez Jr, Toni
Imbernon, Raul Mateo, Manuel Mateo and Xavi Riera. Nicolas x 2 representing Club Tamaran of
Gran Canaria while the rest of us comes from the RACSBA Club in Barcelona.

The RACBSA F2D COMBAT Team went to Karlskoga,
a village approx 250 km from Stockholm, to participate in
this prestigious cup in Scandinavia. Once there we met
up with the TAMARAN Club who arrived the night before.
Unfortunately they hadn’t received their models (lost at
Madrid Airport). This did not proved to be a problem as we
between all of us were able to lend them some material
to get them flying.
As can be seen on the photos we were in a natural park
on the Swedish countryside and it was very green and
beautiful. The Model Club in Karlskoga must be happy to
have a field like this.
A curious fact is that 60% of the heats in the first two
rounds had Spanish pilots (15 of 25). Xavi counted as
Spanish although he represents France…. The combat was
of high level and most of the pilots had been competing in
Bitterfeld (Germany) two weeks earlier. There was a great

Emiliano Payan in combat against Andre Bertelsen DEN.

Mechanics ready to assist the pilot!

Combat between Manuel Mateo and Jonatan Karlsson SWE.
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as seen by the RACSBA Armada

”Los cinco de KARLSKOGA” Muy Buenos Companeros!!

Francisco Mons ready for a heat.

Mission completed! The ”Racsba/Tamaran Armada” together
with Judges Vernon Hunt and Ingemar Larsson.
team spirit and many pilots of other nationalities (Swedish, Danish etc) joined in our good company. So much
were the camaraderie between ourselves that we started
teaching some Spanish; ”One beer please” or ”Gosh it’s
hot” were some of the phrases learnt!
The rounds kept coming and Raul, Manuel, Francisco, Emiliano and Nico Jr fought against the Estonians, Swedes,
Americans etc with all the difficulties of those hard combats. There was a perfect synchronization between pilots
and mechanics! CONGRATULATIONS to them all!!
In the fourth round Manuel and Raul Mateo as well as Nico
Antunez Jr were the only Spanish pilots left. Their heats
were like this:
Johan Larsson SWE – Manuel Mateo ESP
Nico Antunez Jr ESP – Håkan Östman SWE
Raul Mateo ESP – Sergei Tsukov EST
Raul and Nico won their fights while Manuel lost and went
out. Manuel had some bad luck with his model as he
almost had the victory in his hands. But that’s was competition is all about.

Emiliano Payan preparing his equipment..
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It wasn’t a joke but in Sweden we looked for the shadow!
In the fifth round Raul lost to Vitaly Kochunts of Latvia
while Nico lost to Mark Rudner USA. These losses made
both of them to end in a shared 6th place. Nico was also
the best junior and ended up with a Gold medal. A great
result for all of us as we left our imprint on the World
Cup calendar. The spirit of both our teams, RACSBA and
TAMARAN, was excellent with great camaraderie, skill and
fair play.

Some of the podiums were a little bit difficult to access!

Many thanks to the Governors of our Club, Aero Club
RACSBA, as well as the FAC, and all of the colleagues
for their support during these competition days. A special mention and thanks to the local Aero Club, Karlskoga
Modellflygklubb. And also special thanks to the Director
of the World cup Contest Ingemar Larsson SWE and the
International judge Vernon Hunt GBR as well as all the
staff who’s help and tireless participation made this special event possible.
/Toni Imbernon

An unforgettable weekend of joy and keen competition!

The Junior podium with Nicolas Antunez Jr from Club Tamaran on top. Second place to Jonatan Karlsson from Sweden
and third place to Ericks Kocuns from Latvia.
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Karlskoga World Cup 2018
Årets världscuptävling i Karlskoga bjöd på många flygklasser, inte minst för att det var Sveriges tur att ordna
NM. Det var i princip bara Slow Combat och Combat 1.5
som inte flögs. Och det kom tillräckligt med deltagare för
att hålla ångan uppe i alla 4 dagarna. Stunten kan Ni läsa
om i en separat artikel men här kommer en uppföljning
av allt annat. Först måste man ju säga att det i stort sett
var underbart väder hela helgen fredagen undantagen då
regn skapade förseningar.
Torsdagen inleddes med ett antal speedklasser. I Semispeed kom till slut bara 3 st till start (startlistan inne-

höll 6 namn från början) och Jonatan Karlsson flög ohotad
hem segern. Desto mer spännande var det om Vernon
Hunt från GBR skulle komma tvåa i sin debut i speedcirkeln eller om Vänersborgs hopp Tomas Jansson skulle få
till sin nya konfiguration. Efter att alla tre omgångarna
flugits visade det sig att GBR kom tvåa på beskedliga 109
km/h (nästan 50 km/h efter Jonatan) då Tomas inte lyckades få sina saker att fungera.

Minispeed såg deltagare från både Sverige, Danmark
och Norge. Bara 4 av de 7 lyckades få en tid och vinnaren Jens Geschwendtner pressade rekordet en gnutta och
kunde vinna före undertecknad som bara kom upp i 95%
av rekordet och hade Björn Hansen flåsandes i nacken.
Men Björn fick 92% och lyckades hålla undan för Norges
hopp Per som kom upp i 85%. Nytt ansikte i cirkeln var
Göran Olsson som med en nybyggd modell nu börjat sin
karriär i Minispeed-cirkeln.
Dagens glädjeämne var Weatherman Vintage Speed
med hela 14 deltagare i startfältet. Nya ansikten var
norske Clamer Meltzer samt svenskarna Kaj Johansson,
Göran Olsson och Tord Vejdal. Och alla fick en tid! Det är
otroligt kul att tävla i en klass där man har många deltagare, något man inte är bortskämd med nu för tiden.
Finlands stolthet Alf Lindholm visade att den fina prestationen han gjorde vid Västkustträffen förra året inte
var en engångshändelse utan gled in på en fin 4:e plats.
Att pallen skulle bestå av Jens Geschwendtner, Ingemar
Larsson och Niels-Erik Hansen hade inte gett några högre
odds i en vadslagning. Nu var allt en öppen affär ändå till
sista omgången var klar då alla tre hade chans att vinna.
Till slut blev det så att Jens fick 105%, Ingemar 104% och
Niels-Erik 99%. Jämnt så det förslår...

För att de tävlande skulle få bästa möjliga bedömning hade
vi lockat hit tre domare från ö-landet i väster. Förutom Roger
Ladds i F2B och Mike Crossman i F2C/GY var Vernon Hunt
på plats för F2D. Men han lyckades inte få plats på detta kort.

Två av de tre danskarna i speedcirkeln, Niels Lyhne-Hansen
och Jens Geschwendtner, förbereder en flygning. Redan i
omgång 1 visade Niels att han var pigg på att vinna NM och
världscup. Med sin flygning på 291 km/h i omgång 2 fick han
till ett försprång som Per inte kunde ta in (Redan innan tävlingen var det nog klart för de flesta att segerkampen skulle
stå mellan dessa två!).
På fredagen kördes F2C Team Racing och Goodyear
Racing. GY hade bara lockat 4 lag och som så många
gånger de senaste åren blev det Johan och Lennart som
vann. Calle och Jesper gjorde vad de kunde men fick inte
riktigt till det med sin F2F-modell. Båda svenska lagen
flög en GY-modell. F2C såg 6 lag till start där tre stack ut
lite från de övriga och helt följdriktigt gick också dessa till
final. Väldigt fort blev det en uppgörelse mellan två lag
då Team Galax ställde in vid 61 varv. Jens/Hugh var i en
liten ledning från start och denna släppte de aldrig vilket
gjorde att de kunde vinna sitt första NM tillsammans.

F2D Combat hade lockat 25 piloter från 9 länder vilket

är ganska idealt antal för att lätt hinna med på en helg
samtidigt som de tävlande får maximala världscuppoäng.
Störst kontingent kom från Spanien med hela 7 piloter.
Lite förvånade var att Danmark ”bara” deltog med 2 piloter
trots att tävlingen också hade NM-status.
Ett litet axplock från heaten säger t ex att Per Vassbotn
var på hugget i R1 och vann över Timo Forss med 2-0 i
klipp. Och att Toni Imbernon vann över Xavi Riera med
3-2 i klipp (också i R1). Många klipp blev det också i R3
då Andre Bertelsen slog Lennart Nord med 4-2 och Vitaly
Kochunts vann över Jonatan Karlsson med 3-1. I följande
omgång blev det 4-4 i heatet mellan Nicolas Antunez Jr
och Håkan Östman och en knapp vinst för Spanien. Förvånansvärt många heat slutade med 2-1 i klipp där annars
1-1 är den vanligaste utgången. Vad det berodde på här
är svårt att säga, kanske vindstyrkan spelar in...
I semifinalerna vann Mark Rudner över Johan Larsson
(528-418) och Vitaly Kochunts över Andre Bertelsen
(530-340). I den fly-off som behövdes för att bestämma
3:e platsen vann Johan över Andre (308-270) (vid mötet
tidigare i tävlingen vann Andre med 520-484) medan det
för finalen behövdes två omflygningar innan Mark kunde
stå som segrare mot Vitaly (478-320). Detta var Marks
första världscupvinst i Karlskoga och också hans första
NM-vinst. Då han numera bor i Köpenhamn kan man ju
säga att NM-guldet hamnade i Norden!!!
/Ingemar Larsson
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At many contests you find a concentration of fathers and sons (well, sometimes also daughters...). Karlskoga is no exception
from this rule and this year we found 8 pairs. Try to recognize Palm - Nielsen - Mateo - Kochunts/Kocuns - Larsson - Forss Antunez - Karlsson. The three black areas you see are Swedish Photobombers that didn’t have the father/son connection in
Karlskoga and therefore taken away. For the sake of their families, we will not disclose their names. They have to find another
photo to sneak in to. Or bring any son or father next time this kind of photo will be shot.
Weatherman Vintage Speed
Place, Name
Nation
1
2
1. Jens Geschwendtner DEN
3D / 22,0 s
				
131,6 km/h / 105,5 %
2. Ingemar Larsson
SWE
0D / 12,1 s
0D / 12,8 s
			
119,7 km/h / 104,1 %
3. Niels-Erik Hansen
DEN
3G / 21,8 s
3G / 20,8 s
				
139,2 km/h / 99,0 %
4. Alf Lindholm
FIN
3D / 24,7 s
3D / 25,1 s
			
117,2 km/h / 93,9 %
5. Luis Petersen
DEN
2D / 28,6 s
4D / 22,7 s
				
127,6 km/h
6. Tomas Jansson
SWE
6G / 24,9 s
			
116,3 km/h / 92,0 %
7. Per Vassbotn
NOR
2D / 29,6 s
2D / 29,5 s
				
98,2 km/h / 89,5 %
8. Hugh Simons
DEN
3
G / 24,4 s
			
118,7 km/h / 84,4 %
9. Jesper B Rasmussen DEN
3D / 29,2 s
3D / 27,7 s
				
104,5 km/h / 83,8 %
10. Kaj Johansson
SWE
3D / 30,0 s
3D / 29,0 s
					
11. Göran Olsson
SWE
5G / 22,0 s
			
131,6 km/h / 78,8 %
12. Tord Vejdal
SWE
3G / 33,0 s
3G / 26,7 s
				
108,5 km/h / 77,2 %
13. Clamer Meltzer
NOR
2D / 34,4 s
2D / 34,6 s
			
84,2 km/h / 76,7 %
14. Ingvar Nilsson
SWE
2D / 35,2 s
2D / 34,7 s
					
New records:
Klass 0D:
Klass 3D
Klass 4D:
Klass 5G:

12,1 s / 119,7 km/h
22,0 s / 131,6 km/h
22,7 s / 127,6 km/h
22,0 s / 131,6 km/h

Ingemar Larsson
Jens Geschwendtner
Luis Petersen
Göran Olsson

3
0D / 12,2 s
3D / 26,0 s
2D / 28,5 s
101,8 km/h / 92,6 %
2G / 34,1 s
2D / 29,7 s
-

-

3D / 28,1 s
3D / 28,0 s
103,4 km/h / 82,9 %
2D / 34,7 s
83,4 km/h / 76,1 %

Replaces record from Häxvrålet 2018
Replaces record from Amager Faelled 2018
Replaces English record
Replaces English record

Tycker Ni att klyschan ”Det är
aldrig försent” är uttjatad? Den
gäller i alla fall inte för Vernon Hunt
som vid 60+ för första gången tävlade i Speed (Semispeed), Och han
fixade att flyga i pylon också.
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och Öppna Nordiska Mästerskapen

Sveriges VM-lag i F2D deltog alla i Karlskoga; Lennart, Jonatan och Johan.

Johan och Andre fick mötas två gånger
och det resulterade i varsin vinst.

Nicolas Antunez ESP blev lottad mot
Johan Larsson SWE i R1. SWE-vinst!

Dmitri Varfolomejev EST och Raul
Mateo ESP behövde tre omflygningar
för att skiljas åt. 1-0 till Raul till slut.

Semifinal (R7) mellan Johan Larsson
SWE och Mark Rudner USA. 2-2 i klipp
men 1 minut mer i luften för Mark.

I R3 krävdes det tre omflygningar mellan
Manuel Mateo ESP och Håkan Östman
SWE innan Håkan var vinnare (1-1).

I R2 vann Manuel Mateo ESP över Jussi
Forss FIN. 4-2 i klipp till Manuel.

Juniorerna Jonatan SWE och Nicolas
ESP möttes i R2. Vinst för SWE (1-1).

R4 såg mötet mellan Jussi Forss FIN
och Andre Bertelsen DEN. Andre-vinst!

Jonatan Karlsson SWE flygandes Semispeed. Han flög också F2D-F2C-GY.

Lennart Nord SWE och Jussi Forss FIN
möttes redan i R1. Vinst för FIN (2-1).

Björn Hansen från Danmark tävlade i
både F2A (4:a) och Minispeed (3:a).
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F2D Combat World Cup/Open Nordic Champs
Place, Name
Nation 1
2
3
4
5
6
7
8
1 Mark Rudner
USA
3 W 512 17 W 450 29 W 480 36 L 358 43 W 564 45 W 476 48 W 528 49 W 478
2 Vitaly Kochunts
LAT
11 W 316 21 W 420 33 W 604 36 W 458 41 W 376 46 L 318
47 W 530 49 L 320
3 Johan Larsson
SWE 5 W
19 W 352 31 W 480 35 W 520 42 L 484
46 W 392 48 L 418 (W) 308
4 André Bertelsen
DEN
8 W 482 18 L 326
27 W 776 38 W 556 42 W 520 44 W 430 47 L 340 (L) 270
5 Sergei Tsukov
EST
4 W 358 18 W 488 26 W 512 39 L 360 40 W 290 45 L 322
6 Nicolas Antunez Jr ESP
12 W 368 14 L 212
34 W 3586 37 W 594 43 L 410
6 Raul Mateo
ESP
6 W 312 20 W 552 28 L 400
39 W 428 41 L 334 Semispeed /Results in km/h)
Nation 1
2
3
6 Kimmo Valkonen
FIN
13 W 524 25 W 226 30 W 384 40 L 198 44 L 330 Place, Name
1 Jonatan Karlsson, Jun SWE
160,7 160,0 158,6
9 Jussi Forss
FIN
9 W 500 22 L 680
28 W 432 38 L 348
2 Vernon Hunt
GBR
109,1 0
0
9 Manuel Mateo
ESP
1W
22 W 770 32 L 384
35 L 354
3 Tomas Jansson
SWE
0
0
0
9 Håkan Östman
SWE 3 L 366
23 W 464 32 W 464 37 L 562
12 Jonatan Karlsson Jr SWE 1 L Disq 14 W 240 33 L 532
12 Francisco Mons
ESP
4 L 258
24 W 368 30 L 334
Goodyear Racing
12 Morten Friis Nielsen DEN
7 W 518 24 L 168
34 L 352
Place, Name
Nation 1
2
Final
12 Lennart Nord
SWE 9 L 398
16 W 580 27 L 680
1 Johan Larsson/Lennart Nord
SWE
4.57,5 Disq
10.18,2
12 Emiliano Payan
ESP
8 L 380
15 W 542 26 L 482
2 Jonatan Karlsson Jr /B-Å Fällgren
SWE
9.05,4 5.21,8 12.02,6
12 Xavier Riera
FRA
10 W 652 13 L 268
29 L 410
3 Jesper B Rasmussen/Calle Fanoe
DEN
Disq
4.24,8 Disq
12 Per Vassbotn
NOR
2 W 362 15 L 418
31 L 428
4 Henrik Nielsen /Niels Lyhne-Hansen DEN
Disq
Disq
19 Nicolas Antunez
ESP
5 L Disq 21 L 402
19 Timo Forss
FIN
2 L 226
17 L 350
F2C Team Racing Open Nordic Champs
19 Toni Imbernon
ESP
10 L 590 19 L 330
Place, Name
Nation
1
2
3
4
Final
19 Boriss Jalunins
LAT
12 L 350 25 L 212
1 Hugh Simons/Jens Geschwendtner
DEN
Disq
3.56,6
Dns
3.32,7 7.06,5
19 Eriks Kocuns
LAT
7 L 420
23 L 366
2 Per Stjärnesund/Jan Gustafsson
SWE
3.29,5
Dns
Dns
Dns
7.20,0
19 Igor Manzula
EST
11 L 242 20 L 490
3 B-O Samuelsson/Kjell Axtilius
SWE
Disq
3.36,5
Dns
Dns
61 laps
19 Dmitri Varfolomejev EST
6 L 216
16 L 546
4 Jonatan Karlsson Jr/Niklas Karlsson SWE
4.40,5
4.29,6
4.40,7 4.42,7
5 Henrik Nielsen/Niels Lyhne-Hansen
DEN
55 laps 7.08,6
Disq
5.32,6
F2D Junior Results:
6 Johan Larsson/Lennart Nord
SWE
Disq
Disq
Dns
Disq
1 Nicolas Antunez Jr ESP
WLWWL
2 Jonatan Karlsson
SWE L W L
3 Eriks Kocuns
LAT
LL
Goodyear

F2A

F2D

Minispeed
Minispeed
Place, Name
Nation Class
			
1 Jens Geschwendtner DEN
3
2 Ingemar Larsson
SWE
3
3 Björn Hansen
DEN
6
4 Per Vassbotn
NOR
1
5 Niels-Erik Hansen
DEN
1
5 Göran Olsson
SWE
6
5 Luis Petersen
DEN
1

Weatherman
1		
Km/h (sec)
141,73 (25,40)
121,46 (29,64)
153,65 (23,43)
0		
0		
0
0		

2		
Km/h (sec)
118,54 (30,37)
118,19 (30,46)
164,01 (21,95)
0
-		
-		
-		

New record in class 3: 141,73 km/h (25,40 sec/12 laps)
Contest records				
1 Cox Black Widow				
3 Diesel engine, steel liner/piston, without pipe
6 Glow engine, without pipe			

Classes
135,34 km/tim
140,63 km/tim
185,95 km/tim

3
Best
Km/h (sec)
%
Km/h
100,8 141,73
133,78 (26,91) 95,1 133,78
Semispeed
172,17 (20,91) 92,6 172,17
114,98 (31,31) 85,0 114,98
0
0
0
0
0
0
F2A Speed World Cup/Open Nordic Champs (Results in km/h)
Place, Name
Nation 1
2
3
1 Niels Lyhne-Hansen
DEN
287,6
291,3
0
2 Per Stjärnesund
SWE
276,1
289,2
290,3
3 Jan Gustafsson
SWE
0
0
255,2
4 Björn Hansen
DEN
0
176,7
175,3
5 Bengt-Olof Samuelsson SWE
0
130,3
0
6 Bengt-Åke Fällgren
SWE
0
0
0
6 Jens Geschwendtner
DEN
0
0
0

4
0
287,7
0
0
0
-
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Roderok från Tom Morris

B

eställde två ok från Tom Morris.
Blev lite besviken när jag öppnade
paketet. Oken var urfrästa i ändarna
(se bild) för utledarna. I det här fallet var
det dock urfräst lite för mycket, så det var
ganska tunt med material och synliga
stressbildningar. Kontaktade Tom, och han
höll med om att det inte såg helt bra ut.
Dessutom skulle det vara aluminiumrörbitar för att förhindra kompression.
Tom lovade att skicka två stycken nya ok.
Det tog inte lång tid innan de kom. Hade
nämnt att jag tänkte använda pianotråd
istället för wire till utledarna. De nya
hade bara två genomborrade hål och inga
urfräsningarna.
De två medföljande brickorna löddes fast
på 1/8" pianotråden. Kanske behöver man

inte löda fast brickorna utan istället förlita
sig på de medföljande stoppringarna och
silikonslangbitarna på varsin sida om
oket. Tyvärr var de två stoppringarna som
följde med oket för små så de passade inte
pianotråden.
Niklas undrade hur jag bockar pianotrådarna i oket. Bilden visar hur jag gör.
I Razors Edge har jag ett likadant ok, men
här var urfräsningarna okej. Det funkar
också bra med pianotrådutledare tillsammans med skruvarna som normaloket
har. Då kan man bocka pianotråderna lite
annorlunda. Vad som är bra, är att hålet för
stötstången inte är förborrat. Då kan man
själv bestämma var det ska vara.
Oket är lätt och jag kan rekommendera det.

π
Staffan Ekström

Så här gör Staffan sina
ändar på utledarna vid
roderoket. Staffan föredrar
utledare av pianotrådar för
att de minimerar risken för
att de ska haka sig fast i
varandra ute vid linanslutningarna.

Delar som saknas och lite för frikostig urfräsning av ändarna. Två måndagsexemplar får
man förmoda som Tom Morris omedelbart
ersatte utan kostnad.

1,5-3 mm plywood

Bränsleslang

3,2mm pianotråd

Stoppring

Roderok

Bricka

Monteringsanvisning till Tom Morris roderok.
Om man som Staffan väljer att löda brickorna
närmast oket så kan man utesluta stoppringarna.
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Ove Andersson’s

V

i i Västerås Flygklubb modellflyg
gjorde ett försök att hålla en linflyg
oldtimerträff i Västerås samtidigt
med Linflygets dag.
De som kom tyckte att vi skulle fortsätta
och ha en träff även nästa år. Då ska vi
informera i god tid.
Det var jag som fick iden att ordna en träff
på den östra sidan av Sverige därför att det
inte kom några till Kungsbacka från den
här delen av landet.
Här i Västerås fick vi bl a se Olle Ericssons
speedmodell från 50-talet med Mc Coy
60-motor flyga och även se hans pulsjet-

speed från den tiden flyga med det speciella
ljudet.
Själv flög jag bl a med Blixten som fanns
som byggsats på 50-talet och var konstruerad av Anders Håkansson.
1957 byggde jag en sådan (det var min
första stuntbyggsats) och köpte en Webra
Mach 1 diesel. Det är samma motor som
sitter i den jag nu har byggt och motorn
fungerar fortfarande.

Olle Ericssons pulsjet.

π
Ove Andersson
Västerås FK Mod.

Olle Ericssons speed och vagga från 50-talet.

Diverse modeller uppställda för beskådning.
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Spectre från Keil Kraft byggd av Olle Ericsson.

Lennart Nord vid mekarbänken.

Bordet fyllt med lite av Jerkers samlingar.

Oves första stuntmodell - Blixten!

Byggsatsen till Blixten innehåller även gummihjul proklamerade man stolt i säljtexten!

Ove med sin nybygda Blixten.
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ag anlände till Herning vid lunchtid på
fredagen. På plats var redan Alf Lindholm med sin fru Maj-Britt och pudeln
Molly. De hade ställt upp sin husbil på
fältet. Till skillnad från förra året, då F2B
f lögs på det närliggande RC-fältet, skulle vi
i år f lyga tillsammans med övriga klasser
på linfältet. Hade sett fram emot att träna
lite under eftermiddagen. Vinden var lite
turbulent, och efter en f lygning tyckte jag
att det var lika bra att avstå från ytterligare
träning.
Thomas och Ingolf Johnsson dök upp på
eftermiddagen, efter båtresa från GöteborgFredrikshamn. Thomas gjorde en f lygning
och gjorde samma bedömning som jag.

1/2018

Ingolf avstod helt. Det blev samkväm och
kaffedrickning innan vi begav oss till
hotellet inne i Herning. Herning är en liten
trevlig stad med f lera bra restauranger. Vi
fastnade för ett steakhouse och därefter var
det lagom att dra sig tillbaka för dagen.
På lördagen hade vinden lagt sig, och nu var
det lite växlande vindriktning. Solen tittade
fram mellan molnen och temperaturen
toppade på drygt 20 grader. Söndagen vara
i stort sett likadan, förutom lite stabilare
vind.
Tävlingen ingick i Dreiländer-pokal och
hade dessutom världscupstatus. Inga utomnordiska deltagare hade anmält sig. Nu blev
det lilla NM, med fem danskar, fyra

Aage Wiberg kopplar på glödströmmen på sin
Impactkärra.

Deltävling 3, DreiländerPokal, 19-20 maj 2018:

Pingsttävlingen i HERNING, Danmark
Staffan Ekström är redo att starta sin flygomgång. Ingolf håller hans Razors Edge.
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svenskar, en finländare och en norrman.
Först såg det ut som det blev delad andraplats mellan Dan Hune och Lennart Nord,
då det ovanliga inträffade att de hamnade
på samma poäng. Men det visade sig att
reglerna vid lika slutpoäng blir tredje bästa
som avgör. Lennart fick hjärnsläpp i sista
f lygningen och glömde ett par manövrar i
slutet av programmet. Kanske kostade det
honom andraplatsen.
Första plats gick till undertecknad. Detta
var tredje och sista tävlingen i DreiländerPokal. Segrare i F2B blev undertecknad,
följd av Thomas Johnsson.
En trevlig tävling med bra väder och inte
minst en trevlig bankett med god mat och
dryck.
π
Staffan Ekström
Dan Hune flyger sin Shark till en andraplats.

Alf Lindholm står redo vid handtaget. Thomas
släpper kärran.

Hans Rabenhöj

Johan Larsson släpper iväg Lennart Nords Classic.

Resultat F2B Stunt Pinsestævnet Herning, Danmark 19–20 maj 2018

Thomas Johnsson hjälper pappa Ingolf i
starten.

Placering, Namn

Land

Omg 1

Omg 2

Omg 3

1. Staffan Ekström
2. Dan Hune

2 bästa

SWE

2798,5

2817,5

2925

5742,5

DEN

2698,5

2694

2674

5392,5
5392,5

3. Lennart Nord

SWE

2674

2718,5

1948,5

4. Aage Wiberg

DEN

2448

2511,5

2612

5123,5

5. Thomas Johnsson

SWE

2464

2508,5

2581

5089,5

6. Per Vassbotn

NOR

2438

2541,5

2521

5062,5

7. Calle Fanö

DEN

2322

2321

2390,5

4712,5

8. Alf Lindholm

FIN

2110,5

2348,5

2258,5

4607

9. Hans Rabenhöj

DEN

2209

2383

2011

4592

10. Ingolf Johnsson

SWE

2124

2230

2244,5

4474,5

11. Niels-Erik Hansen

DEN

2142,5

1953

2139,5

4282
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Herning World Cup 2018
Herning har på ett lysande sätt lyckats ersätta Aalborg
som en plats att tillbringa pingsthelgen på. Tror detta var
typ 43:e gången jag modellflyger i Danmark vid pingst.
Och det är alltid lika kul att åka dit. I år var inget undantag även om jag var lite justerad med en dålig fot vilket
gjorde att jag fick avstå Minispeed och utnyttja Jens som
proxypilot i Weatherman (något han skötte med bravur!
Tack!). När det sedan blev lite domarbrist i F2B blev det
till att döma både F2B och F2D. Men ska man någon gång
dubblera är det väl när man inte kan springa omkring...
Tyvärr var det bara två danska piloter i F2A Speed så
någon världscupstatus blev det inte. Minispeed hade i
år 6 deltagare och Björn Hansen tog nu chansen då hans
enda tid var så bra att den räckte till vinst. Niels-Erik och
Per såg till att nästan ständige vinnaren hamnade först
på 4:e plats. Så han kommer nog att gå hem och klura ut
något nytt i vinter.

Final i Goodyear medan det fortfarande var 3 lag i luften.

Weatherman Vintage Speed var återigen hastig-

hetsklassen med flest deltagare, nu hela 9 stycken. Och
återigen en debutant, Hartmut Schröder från Stade i
Tyskland. I omgång 2 klämde både Jens och Luis till med
rekordtider (fast i olika klasser). Till Luis förtret hade Jens
en tid som var 0,2% bättre och ingen av dem lyckades
förbättra i sista omgången. Niels-Erik skadade sin modell
efter första flygningen och höll tummarna för att denna tid
skulle räcka för pallen. Men i andra omgången fick undertecknad 99,2% via utmärkte proxypiloten Jens och i sista
omgången drog Per till med 89,5% vilket gjorde att NielsErik slutade 5:a.

Goodyear Racing hade 3 lag till start vilket är litet för

att vara Danmark. Johan och Lennart såg till att bevara
sin fina segersvit i Herning då de vann för 3:e gången på
raken. F2D Combat var tävlingens största klass med 14
deltagare och det är konstigt att det inte kommer fler hit
då det är en trevlig och avspänd tävling. En långväga gäst
var dock Dmitri Duschenko från Moskva och han gick raka
vägen till finalen där Bjarne blev för svår.
/Ingemar Larsson
F2D Combat World Cup
Place, Name
1 Bjarne Schou
2 Dmitri Duschenko
3 Johan Larsson
4 Sergeey Tsukov
5 Dmitri Varfolomejev
6 Lennart Nord
7 Morten Fries-Nielsen
Ole Bjerager
André Bertelsen
10 Andreas Wallner
Boriss Jalunins
Mark Rudner
Per Vassbotn
Johann Schwarz

Nation
DEN
RUS
SWE
EST
EST
SWE
DEN
DEN
DEN
GER
LAT
USA
NOR
GER

Electro-Combat
Place, Name
1 Jesper Buth Rasmussen
2 Ole Bjerager

Titta så många Weatherman som ryms på ett foto!

WWWWLWW
WLWWWWL
W W W W L L (W)
W W W L W L (L)
WWWLL
WWLL
WLL
LWL
LWL
LL
LL
LL
LL
LL

Nation
DEN
DEN

1
W
L

F2A Speed World Cup (Results in km/h)
Vet Ni vad stuntflygare gör när de inte flyger stunt eller vaxar sina modelPlace, Name
Nation 1
2
3
4
ler? Jo, de tittar på combat och låter sin lekfullhet skina igenom. Staffan
1 Niels Lyhne-Hansen DEN
0
0
293,6 0
2 Björn Hansen
DEN
171,4 176,0 174,3 180,9 Ekström, Ingolf och Thomas Johnsson samt Alf Lindholm njuter i solen!
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Herning World Cup 2018

Morten Fries-Nielsen fick möta Johann
Schwarz i R1. Seger för Morten.

I R3 blev Dmitri Duschenko för svår för
Morten Fries-Nielsen. Tack och adjö!

Per Vassbotn fick en av sina två förluster när han mötte Johan Larsson i R1.

Johan Larsson och Sergey Tsukov fick
mötas 2 gånger. 2 x vinst för Johan.

Sergey Tsukov vann över Ole Bjerager i
R3 vilket gjorde att Ole blev mekaniker.

Mark Rudner och Bjarne Schou i R2.
Vinst för Bjarne och respass för Mark.

Weatherman Vintage Speed
Place, Name
Nation 1
2
3
1. Jens Geschwendtner
DEN
3D / 23,8 s
3D / 20,8 s
3D / 22,7 s
					
139,2 / 105,8 %
2. Luis Petersen
DEN
4D / 25,2 s
4D / 21,5 s
					
134,7 / 105,6 %
3. Ingemar Larsson
SWE
0D / 12,7 s
0D / 13,0 s
0D / 12,2 s
						
118,7 / 99,2 %
4. Per Vassbotn
NOR
2D / 30,1 s
2D / 30,1 s
2D / 29,5 s
						
98,1 / 89,5 %
5. Niels-Erik Hansen
DEN
3G / 23,8 s
				
121,6 / 86,6 %
6. Jesper Buth Rasmussen DEN
3D / 29,7 s
3D / 25,8 s
3D / 26,5 s
					
112,2 / 85,3 %
7. Alf Lindholm
FIN
3D / 26,2 s
				
110,5 / 84,0 %
8. Claus Melcher
DEN
0D / 18,6 s
3G / 26,7 s
						
108,4 / 77,2 %
9. Hartmut Schröder
GER
0D / 17,9 s
0D / 17,7 s
0D / 16,5 s
						
87,8 / 73,3 %
New records:
Klass 3D 20,8 s / 139,2 km/h Jens Geschwendtner Old record: NM Karlskoga 2018
Klass 4D: 21,5 s / 134,7 km/h Luis Petersen
Old record: NM Karlskoga 2018
Minispeed
Place, Name
1 Bjørn Hansen
2 Niels-Erik Hansen
3 Per Vassbotn
4 Jens Geschwendtner
5 Claus Melcher
6 Luis Petersen

Nation
DEN
DEN
NOR
DEN
DEN
DEN

1
60
1 124,8
10
1 114,6
1 111,0
10

2
6 170,6
10
10
2 112,1
1 98,4
10

3
60
1 110,8
1 118,4
20
1 98,4
10

Best
170,6 - 91,8%
124,8 - 88,0%
118,4 - 83,6%
114,6 - 80,9%
111,0 - 78,3%
0

Goodyear Racing
Place, Name
1 Johan Larsson/
Lennart Nord
2 Niels Lyhne Hansen/
Henrik Nielsen
3 Calle Fanøe/
Jesper B rasmussen

Nation
SWE

1
0

2
5.36,0

Final
09.51,3

DEN

0

4.45,0

09.52,5

DEN

0

80 laps 85 laps

Senaste påhittet från
Henning & Co är ”Gubbcombat”. Avsett för de
som är 60+. Den här
gången var det bara två
som platsade och i det
enda heat som flögs
vann Lennart över Per.

Segersviten i GY för Lennart och Johan börjar bli
ganska lång nu. Herning
2016 - 2017 - 2018 samt
Karlskoga 2018. Och för
varje vinst kommer ju
första förlusten närmare
och närmare ......
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DreiländerPokal 2018
DreiländerPokal 2018 saw all three classes (A-B-D) having
World Cup status at all three contests. Something we will try
to keep for coming years. F2A and F2B had the same overall
winners as last year where F2D had a new face as Johan Larsson took his first Dreiländer victory.
If you look at the photos you can see that the body of Per Stjärnesund in F2A show many similarities with Jens Geschwendtner and that the body of Niklas Löfroth in F2B more looks like
Dan Hune. Both because these 3rd price winners didn’t attend
the competion in Herning (we can hope they come next year
....). In F2B Dan Hune actually got the 3rd price but afterwards when the results were checked again we found out that
Niklas was one point ahead of Dan. Sorry for that mistake.

Per Stjärnesund - Niels Lyhne-Hansen - Björn Hansen

Looking at all three classes very few pilots visit all three contests with F2A having most pilots only flying one contest! Let’s
hope there will be a change in the future! The introduction
of F2B in Dreiländerpokal have proved to be successful with
many pilots competing in more than one contest. Once the
eyes and mind discover the joy of visiting three contests in
three countries hopefully we will see more pilots in the total
result list.......
F2A
Place, Name
1. Niels Lyhne-Hansen
2. Björn Hansen
3. Per Stjärnesund
4. René Birnstein
5. Jan Gustafsson
6. Wolfgang Birnstein
7. Thomas Donke
8. B-O Samuelsson
9. B-Å Fällgren
9. Jens Geschwendtner

Thomas Johnsson - Staffan Ekström - Niklas Löfroth

André Bertelsen - Johan Larsson - Mark Rudner

F2B
Place, Name
1. Staffan Ekström
2. Thomas Johnsson
3. Niklas Löfroth
4. Dan Hune
5. Lennart Nord
6. Per Vassbotn
7. Michael Palm
8. Alf Lindholm
8. Calle Fanöe
10. Ingolf Johnsson
11. Niels-Erik Hansen
12. Emil Palm Jun

Nation
DEN
DEN
SWE
GER
SWE
GER
GER
SWE
SWE
DEN

Nation
SWE		
SWE		
SWE		
DEN		
SWE		
NOR		
SWE		
FIN		
DEN		
SWE		
DEN		
SWE		

F2D
Place, Name
1. Johan Larsson
2. Mark Rudner
3. Andre Bertelsen
4. Boriss Jalunins
5. Sergey Tsukov
6. Manuel Mateo
7. Vitaly Kochunts
8. Eriks Kocuncs JUN
9. Raul Mateo
10. Xavier Riera
10. Lennart Nord
12. Morten Fries-Nielsen
13. Dmitri Varfolomejev
14. Per Vassbotn
14. Emiliano Payan
16. Ole Bjerager
17. Johann Schwarz
17. Francisco Mons
19. Andreas Wallner

Nation
SWE
USA
DEN
LAT
EST
ESP
LAT
LAT
ESP
FRA
SWE
DEN
EST
NOR
ESP
DEN
GER
ESP
GER

Bitterfeld
294,6
271,6
237,7
220.6
Bitterfeld
13		
5		
9		
-		
-		
-		
6		
-		
-		
-		
-		
1		

Karlskoga
291,3
290,1
255,2
130,3
0
0

Karlskoga
23					
7					
14					
12					
11					
10					
8					
6					
5					
3					
2					
1					

Bitterfeld
0
0
0
9
15
0
17
3
9
3
0
3
0
0

Herning
293,6
295,0
-

Herning
12		
6			
-			
10		
9			
5			
-			
3			
4			
2			
1			
-			

Karlskoga
21
28
17
1
16
11
24
1
14
6
6
6
1
6
6
6
-

Herning
14
3
7
3
11
9
7
10
3
7
3
3

Total
584,9
589,6
290,1
271,6
255,2
237,7
220,6
130,3
0
0

Total
48
18
23
22
20
15
14
9
9
5
3
2
Total
35
31
24
13
27
26
24
18
17
15
15
13
11
9
9
7
6
6
3

37

1/2018

Finska mästerskapen F2B 2018
Resultat Finska Mästerskapen 2018 i F2B Stunt, deltävling 1, Malm, 16 juni
Placering, Namn

Omg 1

Omg 2

Omg 3

2 bästa

1. Tuomas Juutinen

1102

1071

1113

2215

2. Elias Mayer

1087

1035

1068

2155

3. Kai Karma

2152

1071

1081

1059

4. Mikko Suokas

919

935

1006

1941

5. Jussi Frisk

936

955

931

1891

Byggtips:

Bra LIM till

GÅNGJÄRN

Domarna var Lasse Aaltio och Veikko Fagerström. Resultaträknare var Madeleine Karma.

Resultat Finska Mästerskapen 2018 i F2B Stunt, deltävling 2, Kuopio, 4 augusti
Placering, Namn

Omg 1

Omg 2

Omg 3

2 bästa

1. Tuomas Juutinen

1121

1123

1128

2251

2. Elias Mayer

1085

1125

1109

2234

3. Kai Karma

1031

931

990

2021

Domare var Lasse Aaltio och Matti Husso. Resultaten räknades av Jussi Husso.

Resultat Finska Mästerskapen 2018 i F2B Stunt, deltävling 3, Malm, 18 augusti
Placering, Namn

Omg 1

Omg 2

Omg 3

1. Elias Mayer

1071

1081

1087

2 bästa
2168

2. Kai Karma

1050

1016		

2066

3. Mikko Suokas

984

992

993

1985

4. Jussi Frisk

977

928

952

1929

5. Alf Lindholm

710			

710

Domarna var Lasse Aaltio och Veikko Fagerström. Resultaträknare var Madeleine Karma.

Totalt Finska mästerskapet 2018
1. Tuomas Juutinen
2. Elias Mayer
3. Kai Karma
4. Mikko Suokas
5. Jussi Husso
6. Alf Lindholm
Prisbordet vid Ruska Classic.

Resultat Classic Stunt i Kuopio 5 augusti
Placering, Namn
1. Elias Mayer

Omg 1		Omg 2		
938

Omg 3		

2 bästa

974

1041

1988

2 bästa

Resultat Syys Classic i Kuopio 29 augusti

På min senaste modell provade
jag ett nytt lim när det var dags att
fästa gångjärnen. Tipset att använda
Pacers huvlim Formula 560 kom
från Lars Roos som testat det med
framgång vid sina senaste byggen.
Jag har tidigare alltid använt epoxy
som fungerat bra men det är lätt hänt
att man får epoxykladd på modellen
när gångjärnen sätts på plats.
Huvlimmet går enkelt att torka bort
och man har heller ingen härdningstid som stressar. Jag ruggade
upp ytan på gångjärnen och såg till
att det var lim i gångjärnsfickorna
innan gångjärnen sattes på plats.
Enkelt och smidigt med ett starkt
slutresultat. Torktiden är 3 timmar
och full styrka uppnås efter 24
timmar. Pacer Formula 560 finns att
köpa hos bl a MBS RC models och
kostar där 64 kr.
π
Niklas Löfroth

Classic
Placering, Namn

Omg 1

Omg 2

Omg 3

1 Tuomas Juutinen

2060

2045

1879

4105

2 Elias Mayer

2054

1970

2030

4084
3912

3 Mikko Husso

1087

1970

1942

4 Juhani Karhunen

2008

1786

–

3794

5 Alf Lindholm

1710

1832

1836

3668

6					
Heikki Kangasniemi
–
–
561
561
X Klass					
1 Topias Tammi

99

2 Riku Kangasniemi

43

–

–

99

16		

43

Domare Matti Husso och Juuso Huhturi. Poängräknare Juuso Huhturi.

Don't forget to register for
Karlskoga World Cup 2019
Info at www.f2d.n.nu
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Bene Rodrigues har flugit
stunt i många år nu. Tävlade
bl a i Oxelösund 1982.
Tävlingens snyggaste Shark!

Stuntrapport från VM
Landres, Frankrike 14-19 juli 2018
En ny världsmästare är korad efter att Liu Yang, Kina lyckades
gå förbi italienaren Marco Valliera i finalen. En final som var
oerhört jämn och där de fem bästa låg inom knappa tio poäng
när tävlingen var över. Den försvarande världsmästaren
Orestes Hernandez från USA fick nöja sig med en 5:e plats den
här gången. Japan hade totalt sett det bästa laget och vann
välförtjänt lagguldet före Kina och Frankrike.

D

etta VM lockade över 350
tävlande från 45 länder som
skulle göra upp i FAI-klasserna
Speed, Stunt, Team Racing och
Combat. Tävlingsplatsen i Landres är en
riktigt fin linflyganläggning som fungerar
alldeles utmärkt för ett VM-arrangemang
med fördelen att alla klasser kan vara
samlade på en relativt liten yta. VM:et var
mycket proffsigt genomfört av arrangören

som bl a streamade mycket av tävlingen på
nätet. Det hela ramades in av ett fantastisk
väder under i stort sett hela tävlingen.
Jag följde stunttävlingen på nära håll och
där kunde man se tre tydliga trender.
Ett – Övervägande delen av piloterna flyger
nu med elmotor.
Två – Allt fler piloter presterar extremt
skarpa hörn i de kantiga manövrerna.

Detta premierades av domarna men åsikterna går isär huruvida detta ser bra ut eller
inte bland piloterna själva.
Tre – En stor andel använde modeller som
de inte byggt själva, merparten levererade
av bröderna Yatsenko. I finalen använde sju
av sjutton piloter en Yatsenko Shark med
elmotor och de placerade sig på 1:a, 2:a, 4:a,
5:a, 8:a, 12:a och 14:e plats. Möjligheten att
köpa en intrimmad stuntkärra av yppersta
klass har säkerligen bidragit till att fler
piloter kan prestera på allra högsta nivå
men baksidan är att det uppstår en likriktning som liknar det som skett i de andra
klasserna. Det är minst sagt bra reklam i
alla fall för bröderna Yatsenko och deras
affärsverksamhet. Sharkdominansen hade
förmodligen varit ännu större om de varit
med och tävlat själva. P g a att de fått sina
FAI-licenser indragna tilläts de inte vara
med. Det sades bero på interna politiska
konflikter inom Ukrainas modellflygförbund.
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De nordiska F2B-piloterna
Sverige hade för första gången på många
år fullt lag i F2B och representerades av
Staffan Ekström, Anders Hellsén samt
Michael- och Emil Palm (junior). För Norge
tävlade Clamer Meltzer och Per Vassbotn.
Enda tävlande från Danmark var Dan
Hune. Tyvärr inga tävlande från Finland
den här gången om man inte räknar Lauri
Malila förstås!

En suporters resedagbok
Detta var tredje gången som det arrangerades VM i linflyg i Landres.
Första gången var år 2000. Det året var
det regn och kyla fram till finaldagen och
därmed lite slumpartat för stuntflygarna
vem som skulle få bra flygväder.
Gången därpå – år 2008 – var det otroligt
varmt. Staffan och Ove som tävlade då hade
problem med motorerna som inte ville
fungera riktigt som hemma. Erfarenheten
sa alltså att vädret kunde bli lite hur som
helst.

Per Vassbotn gjorde sin VM-debut i F2B i Landres.

Jag packade därför med regnkläder, paraply,
extra varm tröja men också T-shirts, shorts
och solglasögon. Egentligen bestämde jag
mig redan efter Landres år 2000 att jag i
fortsättningen bara skulle åka till VM som
tävlande men när jag inte lyckades kvala
in till stunt-laget kunde jag ändå inte hålla
mig hemma! När allt kommer omkring –
tävlingsmomentet är ju faktiskt bara 4 x 7
minuter av en hel veckas roliga upplevelser!

Resan ner – torsdag 12 juli
Michael Palm hade ordnat en sponsor som
lånade ut en VW Crafter med plats för upp
till 6 personer och ett enormt lastutrymme
för modeller, fältlådor och övrig packning.
Enda kruxet var att Michael fick åka från
Lindome för att hämta bilen uppe i Branäs,
åka via Karlstad för att hämta upp mig och
vidare till Sölvesborg för att hämta Anders
Hellsén. Väl framme i Sölvesborg bjöd
Anders och Mona på välbehövlig kvällsmat
och det smakade otroligt bra efter alla
timmarna i bilen. Efter 120 mil bakom
ratten tyckte nog Michael att det var skönt
att Anders satte sig på förarplatsen när vi
var mätta och redo att åka vidare söderut.
Vid 23-tiden åkte vi över Öresundsbron och
någon timme senare passerade vi Lilla- och
Stora Bältbron. Planen var att åka genom

Vi hade flera trevliga pratstunder med Larry Maltman som var ny i det kanadensiska F2B-laget.
Larry tävlade med en PA-75 försedd Jester. I nästa nummer av Lina presenteras Jester närmare!
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Tyskland på natten för undvika att bli stillastående i långa trafikstockningar. Vi var
tre som turades om att köra och det gick
förhållandevis bra.

Ankomstdagen – fredag 13 juli
Vi var framme i Landres vid 11-tiden på fredagsförmiddagen. Nästan samtidigt stötte
vi på Staffan som valt att åka ner i egen bil
för att kunna stanna till och hälsa på sin
son efter vägen.
Det kändes som om vi hade gjort ett bra val
att åka på natten för flera av övriga svenskar
kom fram sent på kvällen p g a köer,
vägbyggen o s v.
Det verkade som om merparten av de 85
stuntdeltagarna var på plats för det var nu
lång väntetid för den som ville träningsflyga i de officiella tävlingscirklarna.
Efter att vi promenerat runt en stund på
området och tittat oss omkring så tog vi
bilarna ut till ett av de två träningsfält som
arrangören tillhandahöll. Fältet låg en
knapp mil från tävlingsplatsen och bestod
av en finklippt fotbollsplan omgärdad av
skog längs ena lång- och kortsidan.
Anders, Michael, Emil och Staffan kunde
göra några träningsflygningar var innan
andra piloter började droppa in. Den
mycket trevlige Larry Maltman i det kanadensiska stuntlaget hade också tagit sig till
träningsfältet för att reka åt lagkompisen
Konstantin Bajaikine. Larry visade upp sin
fina Jester med PA75 utrustad med kolfiberpipa från Randy. Modellen är designad
av Bruce Perry, Kanada. Spännande modell
som vi förhoppningsvis ska kunna läsa om
i ett kommande nummer av Lina!
När alla var nöjda åkte vi tillbaka till tävlingsområdet i Landres. Vi köpte lite enkel
mat och dryck och hittade en skuggig plats
där vi käkade.
Där träffade vi på Roger Ladds som skulle
vara chefsdomare på detta VM. Han
påminde mig om att jag lovat att sända
honom måtten på den Kaz Minato-venturi
som vi hade haft en intressant diskussion
om på NM tidigare i våras.
Resten av eftermiddagen flanerade vi runt
på området och tittade på träningsflygningar, modeller och hälsade på några
av de övriga deltagarna. Det var många
bekanta ansikten bl a Alf och Maj-Britt
Lindholm som tagit sig ner med husbilen
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från Ekenäs i Finland. Alf var dock inte
med som tävlande den här gången.
Vi fick också en pratstund med Chris Rud
och Joe Gillbert i det amerikanska laget.
Chris visade sin modell med dess smarta
konstruktion som gav ett logaritmiskt flapsutslag där ”ökningstakten” av flapsutslaget
avtog med ökande höjdroderutslag.
Han ville ha samma funktionalitet som
Igor Burger har på sin kärra men hade
löst det på ett annat vis för att få plats med
pipan.
Vid sex-tiden åkte vi till vårt hotell i
Knutange som låg ett par mil öster om
Landres. Det svenska stuntlaget, Norvald
Olsvold och undertecknad hade bokat rum
på Remotel som är ett ganska enkelt men
trevligt hotell. Tyvärr hade det nog inte sett
röken av någon renovering i alla fall inte
sedan vi var där för 18 år sedan…
Kvällen avslutades med att äta en bit mat
med tillhörande törstsläckare på en pizzeria
några hundra meter upp på gatan från
hotellet.

Under invigningen gick vi i parad. Göran Olsson
och B-O Samuelsson i förgrunden.

Lördag 14 juni – Frankrikes nationaldag
Vi åt en gemensam frukost i hotellets
restaurang innan avresan till Landres och
tävlingsfältet.
Jag blev dagens ”glädjespridare” när jag
hittade ett – som jag trodde – kokt ägg i ett
kylskåp där också smör, ost och yoghurt
förvarades.
Det slutade med att ett rått ägg rann ner
mot tallriken mellan mina fingrar. Här fick
man koka sitt ägg själv tydligen…
Vi hade stämt möte för genomgång på
tävlingsplatsen med lagledarna B-O Samuelsson, Johan Larsson och övriga svenska
deltagare. Tyvärr blev vi några minuter sena
vilket vi fick lite bannor för av Bengt-Olof.
Vi fick veta att det svenska laget hade fått
tid för processing kl 11:15 och stuntflygarna
hade officiell träning vid asfaltcirkeln kl
15:20.
Efter processingproceduren (som skedde
utan större anmärkningar) åkte alla utom
Anders till träningsfältet för att få ordning
på motorgång och annat. Staffan hade
redan dagen innan blandat i mer nitro i
bränslet och ville nu prova några olika propellrar för att se vilken som gav bäst drag.
Trettiogradig värme och att att vi befann
oss ca 300 m över havet gjorde att våra

Filippinerna bestod av ett ungt lag.

Daniel Munro från Nya Zeeland flög Max Bee.

41

1/2018

Anders Hellsén i tränartagen.

Det svenska laget fick göra sin officiella träning i asfaltcirkeln. Staffan Ekström var först ut.

Bröderna Yatsenko med sina respektive familjemedlemar.
De var inte med och tävlade den här gången.

Lauri Malila SUI var nära att ta sig till final men hamnade till slut på en fin 19:e plats.

Konstantin Bajaikine hade med sin dotter som medhjälpare.
Han hade tränat oerhört mycket inför detta VM.

Sergii Solomianikov UKR med sin otroligt snygga Maestro. En av få som flög med IC-motor i finalen.
I hans modell satt en Stalker 76.
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förbränningsmotorer inte uppförde sig som
vi var vana hemmavid.
Konstantin Bajaikine stod också och
träningsflög och fick hjälp av sin dotter att
hålla modellen eller att bära handtaget när
så behövdes. Han flög en elmotorförsedd
(köpt) Leonidovmodell och Larry berättade
att Konstantin gjort över 1200 wingovers
den här flygsäsongen… Imponerande med
tanke på att längden på deras flygäsong
troligtvis inte skiljer sig nämnvärt från vår.
Snart kom fler piloter; Clamer Meltzer och
Per Vassbotn, Norge, Daniel Munro och
Kevin Barnes från Nya Zealand. Schweizlaget med Peter Germann, Daniel Baymann
och Lauri Malila – som samtliga flög med
elmotor – kom också för att träna. Ganska
snart packade vi ihop och gav oss tillbaka
för att göra den officiella träningsflygningen.
Staffan blev förste man att känna på
asfaltcirkeln. Anders var tvåa och sist ut var
Michael. Emil avstod att flyga.
Anders konstaterade att staketet som
omgärdade cirkeln var på behagligare
avstånd jämfört med Karlskogaklubbens
cirkel. Det var varmt och svag vind med
små molntussar här och var på himlen.
Det var inga som helst problem för någon
i gänget och grejerna fungerade som de
skulle.
Direkt efteråt åkte jag och Staffan till
Knutange för att duscha, byta om till
landslagsdress och få i oss lite mat innan
invigningsparaden som skulle ske senare
på kvällen. Anders kom en stund senare
till Knutange och gjorde oss sällskap på
kebabrestaurangen vi valt att äta på.
Vi stressade tillbaka till Landres bara för
att upptäcka att paraden var framflyttad en
timma.
Några av oss passade på att koppla av med
varsin öl som fanns att köpa i en av de serveringsvagnar som fanns på tävlingsplatsen
och vi slog oss ner vid ett av utomhusborden.
Vädret hade hittills varit fantastiskt fint;
sol, värme med svaga vindar och den här
kvällen blev inget undantag.
Vid niotiden startade paraden och respektive landslag gick i bokstavsordning
längs en väg ner till combatområdet.
Där presenterades varje nation och deras
lagmedlemmar på en gigantisk bildskärm
på ett mycket proffsigt sätt.
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Kaz Minato och Staffan Ekström strax innan start den första kvalflygningen i asfaltcirkeln.
Ett enormt fyrverkeri avslutade invigningen.
Dagen hade varit lång och händelserik och
jag tror inte någon av oss hade problem att
somna när vi lade huvudet på kudden strax
efter midnatt.

Söndag 15 juli – 1:a tävlingsdagen
Vi hoppade över frukosten och åkte tidigt
in till Landres. Detta för att hinna lämna
några lådor med serpentiner till Ingemar
Larsson som vi tagit med ner från Sverige.
Combaten inleddes kl 9.00 och först ut
var Jonatan Karlsson från Karlskoga MFK
som mötte en portugis. Jag tittade på heatet
tillsammans med Stefan Karlsson som såg
sin sonson och son (Niklas Karlsson var
mekaniker åt Jonatan) vinna den inledande

matchen med 2-1 i klipp - kul! Jonatan var
jublande glad efteråt. Trevlig början på VM
för svensk del!
Jag promenerade upp till asfaltcirkeln och
hann precis önska Clamer Meltzer lycka till
innan han lämnade depån och vandrade in
i cirkeln för att göra sin första officiella flygning. 891,97p blev resultatet vilket var en
bra början av Clamer som tränat minimalt
då han inte längre har tillgång till sitt
träningsfält i Trondheim.
En halvtimma senare var det Per Vassbotns
tur att flyga. Han valde att använda SV-11
kärran som han känner sig mest hemtam
med. Per var naturligtvis nervös men det
gick skapligt för honom i alla fall.
Numera flyger stuntpiloterna fyra elimineringsomgångar. Två över asfalt (cirkel A)
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VM-finalen i fotboll visades på storbildskärm!

Clamer Meltzer ute vid träningsfältet. Clamers fru Inger i bakgrunden passar på att njuta av solen.

Michael Palm klär i VM-outfit!

Här har vi F2B piloterna från Danmark, Norge och Sverige samlade. Vi saknade finländskt deltagande.

Richard Oliver, USA flög en composit Blue Max
försedd med en RO-Jett 67 och kolfiberpipa.

Barry Robinson hade som många andra på detta VM en elmotor i sin fina modell.
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och två över gräs (cirkel B). Den tävlande
lägger sedan samman sin bästa poäng från
respektive cirkel. De 15 piloter med högst
poängsumma får sedan flyga i finalen.

Anders Hellsén på väg ut i asfaltscirkeln för att göra sin
fjärde och sista flygning.

Svenskarna flög över gräs i sin första
flygning som definierades som ”Flight 2” i
resultatlistan.
Kl. 10:55 var det dags för Michael att göra
premiärflygningen. Michael var också nervös och kom inte riktigt upp i sin vanliga
nivå. Resten av svenskarna och Dan Hune
skulle flyga på eftermiddagen.
Emil och Dan Hune hade fått samma
starttid – 13:39. Emil över gräs och Dan i
A-cirkeln över asfalt. Båda två hade tydliga
nervositetskänningar och fick bättre poäng
i sina övriga flygningar under dagarna som
skulle komma.
En stund senare – kl 14:06 – var det Staffans tur. Vinden var svag och riktningen
var svårdefinierad. Ganska svårfluget men
motorn gick bra och Staffan hade aldrig
några problem. Med 905,03 poäng fick han
den bästa poängen av nordborna den här
dagen.
Anders Hellsén skulle ha startat kl 15:46
men starten blev uppskjuten en stund p g a
åska i luften. Det blev en hygglig start för
Anders även om det blev några mindre
missar på några ställen.
Arrangören hade planerat att göra en paus
i tävlingen för att alla som önskade skulle
kunna titta på VM-finalen i fotboll mellan
Frankrike och Kroatien. Matchen visades
på den gigantiska storbildskärmen som
flyttats upp till serveringsområdet.
Men p g a tävlingsuppehållet för åskan så
fanns inte tid för fler avbrott och tävlingen
pågick därför samtidigt som fotbollsmatchen.

Joe Parisi AUS med sin otroligt fina Sea Fury.
Detaljbilden visar hans fiffiga justerbara utledarguide som bl a består av två genomborrade
nylonskruvar.

Sist ut att flyga den här dagen var Richard
Oliver. Han tävlade med en komposit Blue
Max från Kaz Minato som han såklart
försett med en RO-Jett 67. Richard hade
svårt att få kombinationen att fungera
framförallt i inledningen av tävlingen.
Han hade kortat linorna till 60 fot, pitchat
om den trebladiga 13-tums propellern från
3,75 till 5,0 och lastat i 100g bly i baken på
kärran för att få till rätt fart och trim på
modellen. Han var inte alls nöjd med första
flygningen och det var inte svårt att se och
höra att han hade problem.
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Vi packade in grejerna och åkte tillbaka till
Remotel. Efter att Frankrike vunnit VMfinalen i fotboll var det kul att se firandet
som nu var i full gång längs centrumgatan
i lilla Knutange.
Vi käkade mat på hotellrestaurangen
vilket var den enda som var öppen den här
kvällen. Michael och Anders beställde in
grodlår till förrätt och de tyckte båda att
det smakade helt ok. Vi övriga var inte lika
vågade.

Mån 16 juli – 2:a tävlingsdagen
– A-cirkeln, Flight 1 för svenskarna
Åkte ut tidigt igen till tävlingsplatsen. Staffan
skulle starta först den här dagen – kl 9:15.
Chris Rud skulle flyga precis före. Chris
hade lite problem att få igång motorn när
han skulle varmköra den strax innan start
så han fick ta en startmotor till hjälp.
Staffan hade bättre tur med vinden den
här omgången. Han gjorde en klart bättre
flygning än i den första men domarna
med Roger Ladds i spetsen var mindre
generösa med poängen vid asfaltcirkeln så
poängförbättringen var blygsam. Anders
och Michael höjde sig också. Lite sämre för
Emil tyvärr.
Jag och Staffan pratade en stund med Chris
Rud och kom in på ämnet Bill Werwage.
Chris berättade om hur Bill idag lever ett
mycket tillbakadraget liv. Han svarar bara
i telefonen om Chris Rud, Bob McDonald
eller Bob Hunt ringer. P g a en översvämning för en tid sedan förlorade Bill alla sina
vertyg, sitt byggmaterial och sina modeller.
Den enda modell som klarade sig var hans
P47 Thunderbolt som han vann VM 2004
med. Det var tragiskt att höra.
Vi kollade på många bra flygningar från
bland annat japanerna Nogome och Muramatsu.
Jag såg också en märklig företeelse då Orestes flög vid gräscirkeln. Troligtvis på grund
av vinden valde han att konsekvent lägga
manövrerna ett knappt 1/8-dels varv till
höger om domarna men utan att domarna
gjorde minsta ansats att flytta sig.
Nästa pilot som flög var Nogome och han
placerade manövrerna i samma riktning som Orestes men då plötsligt valde
domarna att flytta sig till rätt position. Lite
väl godtyckligt och knappast rättvist i mina
ögon i alla fall.

Stora delar av tävlingen streamades med hjälp av bl a
den här killen! VM arrangemangen blir allt proffsigare!

Här kan man se stora delar av den nordiska närvaron i Landres! Om man tittar efter noga på
bilden hittar man Anders Hellsén, Clamer och Inger Meltzer, Per Vassbotn, Lennart Nord, Michael
och Emil Palm, Staffan Ekström, Alf och Maj-Britt Lindholm!
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Dan, Per och Clamer flög över gräscirkeln
den här dagen. Vinden var svag men
ändrade riktning ideligen så det var svårt
att veta var man skulle placera domarna.
Clamer hade det tufft i den ombytliga
vinden och valde att lägga manövrerna i
vindriktningen oavsett var domarna satt
vilket tyvärr satte sina spår i poängen.

Tisdag 17 juli – 3:e tävlingsdagen
Strax före nio på morgonen kom vi lagom
till fältet för att se toppnamnet Igor Burger
flyga över asfaltcirkeln. imponerande flygning men inte utan flera ganska ”enkla”
misstag t ex loopingar som flyttade sig i
sidled och överliggande åttan som tydligt
lutade åt domarnas håll. Igor flyger med
mycket skarpa hörn i de kantiga manövrerna. En tydlig trend att hänga med på om
man vill placera sig högt internationellt i
dagsläget.
Den här dagen flög det svenska laget över
gräs igen. Anders var först ut och startade
8:57. Han lyckades förbättra sina ”gräspoäng” något.
Direkt efter Anders flygning ville Staffan
åka ut till träningscirkeln och göra en
träningsrunda för att försäkra sig om att
grejerna var i sin ordning innan hans egen
start strax före lunch. Väl där ute träffade
vi Clamer och Per som var inne på samma
linje. Där var också engelsmännen Roy
Cherry och Barry Robinson. Staffan gjorde
sin provflygning och snart var vi tillbaka i
Landres.
Bästa kinesen efter två dagar var Jun Yang.
Han flög sin tredje flygning strax före Emil.
Jun gjorde några fantastiskt fina manövrer. Bl a timglaset som var i det närmaste
perfekt enligt mig i alla fall. Misstag fanns
att hitta i fyrkantåttan och en lutande
överliggande åtta. Blåsten började göra sig
gällande på eftermiddagen.
Staffan lyckades inte förbättra sig men det
gjorde glädjande nog de övriga svenskarna.
Dan Hune flög sin flygning över asfalten.
Tyvärr lossnade en av fästskruvarna till
vingen under flygning. Som tur var utan
efterföljande krasch. Det var andra tillfället
under VM där yttervingen delvis lossnar
under flygning på en yatsenko-modell.
På eftermiddagen tilltog vinden och
Landres började visa upp det tuffa flygväder
som platsen är ökänd för. Per Vassbotn
hade tränat en stor del av dagen med sin

Italienaren Marco Valliera ledde tävlingen efter de fyra kvalificeringsflygningarna men ramlade
ner en placering i finalen.
Yatsenko Shark för att se om den skulle
fungera bättre än hans SV-11. Tyvärr krånglade motorn helt plötsligt när det var dags
för för hans tävlingsflygning. Per tog då det
kloka beslutet att avbryta flygningen för att
inte äventyra modellen.
Clamer flög sin fina YAK 55 i en mycket
turbulent vind i sin omgång men bemästrade det hela bra.

Onsdag 18 juli – 4:e och sista elimineringsomgången
Vädret var fortsatt mycket varmt men lite
mera moln syntes på himlen som gav skön
svalka emellanåt när solen gick i moln.
Vi åkte till Landres lite senare den här
dagen för första svensk (Michael) skulle
starta först kl 11:04.

Jag började med att titta på några riktigt
fina flygomgångar av japanerna Masaru
Hiki och Masahiro Muramatsu. Orestes
Hernandez flög också fantastiskt bra och
lyckades få till en ordentligt förbättrad
flygning i gräscirkeln. Kanske beroende på
att manövrerna var framför domarna den
här gången.
Michael flög i en vind som tyvärr bytte
riktning strax efter att hans flygprogram
började. Det blev tyvärr ingen förbättring
av poängen och hans totalpoäng stannade
på 1639,2.
Positivt var i alla fall att hans grejer fungerade perfekt genom hela tävlingen.
Resten av gänget skulle flyga senare på
eftermiddagen. Staffan ville ta ett par
träningspass innan för att checka att
allt var ok. Jag följde med honom ut till
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att det var olyckligt då domarna svårligen
kunde göra ett bra jobb efter att ha dömt i
gassande sol och 30-gradig hetta (i skuggan…) hela dagen. Vi orkade inte stanna
kvar utan åkte istället till hotellet för att äta
och slappa.

Torsdag 19 juli – Finalomgång 2 och 3
Efter den första finalomgången så hade
tävlingen fått en ny ledare i kinesen Liu
Yang med Burger och Valliera tätt efter.
Omgång två började med att de tre juniorfinalisterna gjorde sina flygningar.
Först att flyga var den ukrainske junioren
Mykola Kucher som tagit sig till 38:e plats
efter elimineringen. Han använde en
Maestro-kärra med Stalker 76.
Den japanska junioren Hiroki Yokoyama
flög sin pappas modell med en ljuddämparförsedd PA75. Han hade inte heller några
problem att skåpa ut oss nordbor… han landade på 34:e plats efter kvalflygningarna.
Den kinesiska junioren Letong Xu som
bara är 13 år gammal var otroligt duktig.
Han flög en elmotorförsedd Yatsenko Gee
Bee och var den enda av juniorerna som
tagit sig till final för egen maskin med en
13:e plats efter de fyra elimineringsflygningarna.

Världsmästare i F2B blev kinesen Liu Yang som flög med en elektrifierad Yatsenk Shark.

fotbollsplanen där vi först åt lite medhavd
sallad. Några sydafrikanska F2B-piloter
hade tränat färdigt och åkte när vi kom så
Staffan hade hela fältet för sig själv. Efter
ett par starter hade Staffan fått det besked
han ville ha. Vi hjälptes åt att packa in allt
i bilen och åkte de 8 kilometrarna tillbaka
till tävlingsplatsen.
Staffan var först ut på eftermiddagen och
startade kl 14:52. Han gjorde sin bästa flygning och fick fina 960p. Innan det var dags
för Emil som var nästa svensk så flög Chris
Rud och kinesen Jun Yang övertygande
sina sista omgångar. Även Emil gjorde sin
bästa flygning nu och fick fina 732,53 vilket
var en förbättring med över 100 poäng! Inte
illa med tanke på att Emil gjorde sin första
F2B-tävling relativt nyligen.

Strax därefter flög Anders Hellsén som
sista svensk och även han gjorde sin klart
bästa prestation med fina 935p.
Därmed var VM över för svenskarnas del.
Staffan placerade sig på 44:e plats och var
med det bästa nordbo i detta VM. Det är
bara att konstatera att vi kommer allt längre
ner i resultatlistan internationellt och det
tror jag framförallt kan förklaras med att vi
tränar för lite jämfört med de allra bästa.
Konkurrensen har också ökat och fler
F2B-piloter flyger otroligt bra idag. Som lag
placerade sig Sverige på 18:e plats bland 31
nationer.

I den sista omgången flög de tre juniorerna
sist. Resultatordningen blev till slut; Letong
Xu guld, Hiroki Yokoyama silver och brons
till den ukrainske junioren Mykola Kucher.
Vem av dessa får vi se som seniorvärldsmästare inom de närmaste åren? Letong Xu
är nog en lågoddsare…

Seniorerna
På grund av den duktiga kinesiska junioren
var det bara 14 seniorer i finalen.
Som jag skrev inledningsvis så blev finalen
oerhört jämn med några få poäng som
skiljde de tävlande åt i toppen. De allt bättre
flygmaskinerna som allt fler har möjlighet
att skaffa sig har gjort att många kan vara
med och kämpa på allvar om topplaceringarna.

Finalomgång 1

Kineserna

Troligtvis p g a tidsbrist valde arrangören
att starta finalomgång 1 redan på onsdagskvällen. Ur sportslig synpunkt tror jag

Alla seniorkineser hade Sharkmodeller från
Yatsenko med elmotor. Mycket impone-
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rande var att samtliga kinesiska piloter
inklusive junioren tagit sig till final.
Liu Yang var den som var bäst på att
hålla nerverna under kontroll och behöll
ledningen genom alla tre finalomgångar.
Därmed var en kines åter världsmästare i
stunt. Övriga kineser tappade dock rejält
i resultatlistan vilket gjorde att det ”bara”
blev silver i lagtävlingen.

Team Japan
Förutom Kina så lyckades även Japan att ta
hela sitt lag till finalen. Shoichiro Nogome
flög fantastiskt bra och belade 4:e-platsen.
Nogome hade frångått sin egna design Iria
World som han flugit med i många år och
flög istället med en riktigt snygg (gör en
vild gissning…) Shark.
Masaru Hiki låg på en 10:e plats efter kvalet
och förbättrade till 6:e plats i finalen. Hiki
var den bäst placerade av de piloter som flög
med förbränningsmotorer. Han använde
en pipförsedd PA75 i sin ”Sonic Boom”
som sades vara en modifierad Tempest från
Randy Smith. Masahiro Muramatsu flög en
Blue Max med ett intressant koncept. Han
hade monterat två stycken 10-tums 2-bladiga propellrar på sin elmotor. Fick tyvärr
aldrig tillfälle att fråga honom varför han
inte använde en vanlig 4-bladig propeller
istället. Jag såg honom i alla fall göra flera
högklassiga flygomgångar och det räckte
hela vägen till en 9:e plats.
Med detta fina resultat lyckades Japan gå
om Kina och därmed bärga lagguldet.

Den kinesiske junioren Letong Xu hade en otroligt fin Yatsenko Gee Bee.

Italienarna
Även det italienska stuntlaget hade valt att
flyga med elektrifierade Yatsenko-modeller.
Den här gången var bara Marco Valliera
inblandad i toppstriden.
Alberto Maggi hamnade utanför finalen
och placerade sig på 29:e plats. Giacomo
Felici ytterligare lite längre ner.
Valliera låg i ledning under hela elimineringsomgångarna och såg ut att ha tagit ett
stadigt grepp om guldet. I finalen tappade
han dock en placering – kanske på grund
av stundens allvar – och fick till slut ”nöja”
sig med silvermedaljen. I lagtävlingen
hamnade Italien på 6:e plats.

Två slovakiska piloter i finalen
Igor Burger är naturligtvis den klart
lysande stjärnan och är konstruktören
bakom en annan mycket populär modell på

Shoichiro Nogome, Japan.
VM – Max Bee. Igor var i toppstriden under
hela veckan och låg faktiskt tvåa efter de
första två finalflygningarna. Precis som på
förra VM var han några ynka poäng från
guldet men blev till sist 3:a.
Hans landsman Alexander Schrek flög
också i finalen och hamnade på 13:e plats.

USA
Det amerikanska laget bestod av tre helt
nya namn i dessa sammanhang; Chris
Rud, Richard Oliver och Joe Gilbert.
Orestes Hernandez var också med men
räknades inte in i laget då han var med som
regerande världsmästare.

Före detta världsmästaren Orestes Hernandez, USA.
Till finalen tog sig bara Orestes och Chris.
Orestes berättade att han hade byggt en
ny Shark som han tränat intensivt med
inför detta VM men att han kraschat den
en vindstilla kväll bara någon vecka innan
avresan.
Chris Rud flög med sin Peregrine XL som
vi kunnat läsa om i Lina för något nummer
sedan. Den var försedd med en PA75 och
kolfiberpipa tillverkad av Bill Werwage.
Chris upplevde att motorn fungerade lika
bra som hemma och han hade inte alls
samma problem som flera andra brottades
med som flög pipade motorer. Han flög
fina runda manövrer men de kantiga hade
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inte riktigt så ”vassa” hörn som flera av de
övriga finalisterna visade upp. En sjundeplats måste räknas som mer än godkänt
med tanke på att detta var Chris första
VM-deltagande som senior. Hans kroppsspråk påminde starkt om Bill Werwage
flygstil vilket är föga förvånande med tanke
på vem som är hans flygkompis och tränare
där hemma.
Precis som Richard Oliver så flög Joe
Gilbert med en Blue Max tillverkad av kompositmaterial. Leverantören var Kaz Minato
som av detta skäl anslutit som supporter
till det amerikanska laget. Han använde
K77:an med kolfiberpipa också från Kaz
Minato. Joe flög med mycket korta linor och
flög med varvtider nedåt 4,7 sek.
–”Jag gillar linsträckning” sa han som
förklaring.

Resultatmässigt finns naturligtvis mer att
önska men jag tror ändå att alla kan skriva
under på att det var en otroligt kul vecka i
Landres. Nästa VM arrangeras i Polen…

π
Niklas Löfroth

Staffan ställer varvtalet på sin OS 46 VF i en av
hans kvalflygningar i asfaltcirkeln. Supporter
Löfroth håller kärran.

Juniorerna
Det var oerhört hög klass på den flygning
som juniorerna presterade under detta VM
och den kinesiska junioren glänste förstås
mest av dom alla. De fem bästa var alla på
den övre halvan av resultatlistan. Många av
juniorerna använde modeller av allra bästa
kaliber vilket naturligtvis är en delförklaring till deras framskjutna placeringar. I
den här konkurrensen tycker jag att Emil
Palm gjorde en klart godkänt insats. Han
genomförde alla fyra flygningarna, fick
igång motorn med ett par slag alla gånger,
hade bra motorgång och flög kompletta program. Med en ännu bättre modell och mera
träning så kan det bli hur bra som helst.
Bland juniorerna deltog också två duktiga
tjejer; Samantha Hines, USA och Nikol
Pavlova från Bulgarien. Bulgariskan var
den bättre av dom och flög en Leonidovkärra med förbränningsmotor (troligtvis
Stalker). Hennes farfar skötte motorstart
medan hon stod redo ute vid handtaget.
Kul att se!

Stilstudie av junioren Nikol Pavlova från Bulgarien.

Avslutning
Prisutdelningen skedde uppe vid serveringsområdet några timmar efter att
tävlingen var avklarad. På kvällen hölls
den traditionsenliga banketten där de allra
flesta deltog. God mat och dryck serverades
i ett jättelikt partytält uppfört på tävlingsplatsen. Det blev en trevlig avslutning på
VM. Strax efter midnatt valde vi att börja
resan tillbaka till Sverige.
Äventyret var över för den här gången.

Michael Palm i färd med att göra sin andra flygning i gräscirkeln. Sonen Emil assisterar.
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F2B - AEROBATICS

Place

N°

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

B14
B39
B70
B41
B81
B42
B83
B26
B43
B78
B54
B15
B71
B13
B12
B02
B01
B27
B67
B63
B64
B28
B20
B19
B84
B34
B04
B09
B37
B05
B55
B23
B48
B40
B21
B80
B85
B77
B31
B62
B79
B69
B32
B74
B38
B56
B07
B25
B08
B24
B72
B66
B65
B33
B75
B30
B06
B29
B18
B61
B60
B49
B82
B46
B53
B68
B11
B45
B22
B03
B57
B17
B16
B50
B76
B58
B10
B59
B35
B51
B47
B36
B73
B52
B44

Overall individual classification

NAME Surname
Liu YANG
Marco VALLIERA
Igor BURGER
Shoichiro NOGOME
Orestes HERNANDEZ
Masaru HIKI
Chris RUD
Alexandre GAUTHIER
Masahiro MURAMATSU
Sergii SOLOMIANIKOV
Krystian BORZECKI
Jun YANG
Alexander SCHREK
Shujun GUO
Letong XU
Joe PARISI
Murray HOWELL
Nicolas CHAPOULAUD
Lauri MALILA
Evgeny YAKOVLEV
Albert GARFUTDINOV
Philippe GAUTHIER
Zbynek KRAVCIK
Jiri VEJMOLA
Richard OLIVER
Christoph HOLTERMANN
David LIBER
Konstantin BAJAIKINE
Alberto MAGGI
Benedito RODRIGUES FILHO
Sylwester KUBIK
Carlos MAS VINOLA
Kevin BARNES
Hiroki YOKOYAMA
Roman RADOS
Ruslan KURENKOV
Joe GILBERT
Mykola KUCHER
Mark WILLIAMS
Iaroslav FOKIN
Andrii SOPELNIAK
Patrik DOLOBAC
Franck WADLE
Staffan EKSTROM
Giacomo FELICI
Jaroslaw MIESIAK
Fernando STAHL MONTEIRO
Alberto SOLERA RICO
Nikol PAVLOVA
Rafael ESCRIBANO SALMORAL
Jan SKRABALEK
Peter GERMANN
Pavel BUSHNEV
Jan VOCHEZER
Anders HELLSEN
Barry ROBINSON
Roberto MACHADO SILVA
Glen ALISON
Pavel HRSTKA
Evert SCHOLTZ
Keith RENECLE
Daniel MUNRO
Samantha HINES
Clamer MELTZER
Marek RAKOWASKI
Daniel BAUMANN
Patrick MACKENZIE
Bram ANKER
Dan HUNE
Frank BATTAM
Amilcar CONTENTE
Octavio RODRIGUEZ
Francisco MORENO CORDERO
Reynold BARADAS
Michael PALM
José FILIPE
Larry MALTMAN
José ALMEIDA
Istvan TRAVNIK
John Lester BARADAS
Per VASSBOTN
Sina GOUDARZI
Emil PALM
Ernie ABION
Igor MILYUK

Nation

WCh

Jun

Jun

Jun
Jun
Jun

Jun

Jun

Jun
Jun

Jun

Jun

Jun

CHN
ITA
SVK
JPN
USA
JPN
USA
FRA
JPN
UKR
POL
CHN
SVK
CHN
CHN
AUS
AUS
FRA
SUI
RUS
RUS
FRA
CZE
CZE
USA
GER
BEL
CAN
ITA
BRA
POL
ESP
NZL
JPN
CZE
UKR
USA
UKR
GBR
RUS
UKR
SVK
GER
SWE
ITA
POL
BRA
ESP
BUL
ESP
SVK
SUI
RUS
GER
SWE
GBR
BRA
GBR
CZE
RSA
RSA
NZL
USA
NOR
POL
SUI
CAN
NED
DEN
AUS
POR
CUB
CUB
PHI
SWE
POR
CAN
POR
HUN
PHI
NOR
IRI
SWE
PHI
KAZ

Circle A
Flight 1
Flight 3
1042,70
1091,00
1066,67
1018,63
1045,80
993,83
1022,30
1055,87
987,10
1052,27
1000,67
1040,60
1020,40
1063,13
1016,43
1006,13
1034,73
1036,10
1013,30
985,83
983,77
1028,93
941,87
983,03
958,60
1005,93
989,37
1008,40
983,90
982,37
924,77
989,40
929,43
941,23
905,00
914,93
922,17
282,67
922,40
888,03
967,37
925,27
930,03
905,03
926,43
924,63
899,07
891,87
905,00
884,87
918,90
887,43
912,10
877,40
893,97
868,30
925,33
883,30
874,70
886,60
906,73
883,40
836,80
891,97
848,33
843,37
855,77
851,27
836,63
885,07
853,07
746,53
792,97
552,50
829,53
815,90
742,50
594,27
751,67
0,00
737,07
713,63
618,10
713,77
0,00

1076,00
1062,07
1054,73
1033,83
1052,90
1044,83
1044,20
1054,87
1008,70
1052,70
1025,77
1053,60
966,33
1068,70
0,00
1038,40
1023,80
1025,97
999,10
996,13
962,80
401,87
975,67
991,30
1004,40
963,77
1015,03
978,93
978,90
1012,33
971,97
1001,73
980,30
970,47
946,27
993,50
910,90
970,70
977,17
955,83
970,57
972,63
951,00
960,03
955,20
893,77
943,27
906,10
964,27
938,17
925,47
946,47
921,03
909,77
936,80
892,93
902,47
931,87
943,10
838,43
924,33
839,77
870,87
897,67
862,53
845,37
876,27
886,43
845,60
902,10
847,00
835,13
844,87
823,87
785,10
815,37
680,47
750,33
731,73
746,17
418,47
682,90
732,53
694,47
124,13

Circle B
Flight 2
Flight 4
1022,03
1015,43
1032,43
997,77
988,97
1002,40
1032,67
1008,27
1010,97
1013,37
1007,73
1038,37
951,77
1009,97
985,03
959,83
954,80
950,77
972,40
985,10
939,40
900,73
995,87
974,30
947,77
945,63
935,80
928,00
924,77
922,13
930,80
922,27
908,83
922,67
967,50
908,97
984,27
931,10
916,30
925,27
855,27
838,30
927,20
904,20
903,63
931,33
900,20
875,23
875,93
901,90
888,17
800,57
900,40
889,27
861,57
896,37
850,83
862,03
845,00
877,93
837,50
828,47
0,00
849,63
717,13
643,20
750,63
793,70
811,90
737,90
822,53
803,77
800,77
764,27
806,63
778,50
693,03
761,63
752,90
789,63
742,30
680,00
662,00
632,87
0,00

1010,03
1005,03
1026,43
987,20
1042,10
998,57
976,43
940,10
982,27
949,67
950,13
1008,23
1005,20
978,63
1011,57
937,17
903,50
948,23
958,20
969,57
995,17
944,00
973,57
963,10
919,10
944,00
874,17
939,77
963,13
900,03
958,93
923,87
941,27
945,03
965,73
913,13
972,77
921,60
887,63
936,13
919,10
912,70
921,43
884,57
905,90
933,97
853,27
935,63
837,73
871,47
908,40
884,57
894,40
902,70
872,27
911,23
876,47
835,50
849,83
889,20
847,17
880,53
890,43
860,03
891,83
860,67
829,23
814,33
849,93
779,70
763,10
825,17
808,33
821,43
809,67
28,67
814,93
804,80
797,53
768,20
788,07
735,13
690,13
574,70
279,77

Referat och resultat för övriga grenar från VM i Landres kommer i nästa nummer av Lina.

Fly-off 1

Fly-off 2

Fly-off 3

Result

1067,57
1056,85
1060,98
1046,63
1050,80
1035,27
1043,85
1042,37
1052,73
1040,23
1014,53
1043,80
1045,33
1036,47
1019,47

1077,63
1070,58
1072,10
1068,33
1059,02
1059,60
1045,47
1041,30
1038,28
1047,83
1053,93
1037,80
1029,65
1048,38
1015,50

1 073,73
1 075,17
1 067,62
1 068,20
1 074,17
1 049,92
1 061,02
1 063,07
1 050,12
1 052,92
1 045,22
1 052,68
1 049,22
1 042,35
1 046,97

1075,68
1072,87
1069,86
1068,26
1066,59
1054,76
1053,24
1052,71
1051,42
1050,37
1049,57
1048,24
1047,27
1045,36
1033,21
1998,23
1989,53
1986,87
1985,70
1981,23
1978,93
1972,93
1971,53
1965,60
1952,17
1951,57
1950,83
1948,17
1947,03
1934,47
1930,90
1925,60
1921,57
1915,50
1913,77
1906,63
1906,43
1901,80
1893,47
1891,97
1889,67
1885,33
1878,20
1864,23
1861,10
1858,60
1843,47
1841,73
1840,20
1840,07
1833,87
1831,03
1821,43
1812,47
1809,07
1804,17
1801,80
1793,90
1792,93
1775,80
1771,50
1763,93
1761,30
1757,70
1754,37
1706,03
1705,50
1700,77
1695,53
1681,80
1675,60
1660,30
1653,20
1645,30
1639,20
1594,40
1557,43
1555,13
1549,20
1535,80
1525,13
1448,77
1422,67
1346,63
403,90
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TRIMSKOLA
för bättre flygupplevelse
M

odellens trim är den absolut
viktigaste faktorn för att få
den att flyga bra. (frånsett
kvaliten på motorgången).

För att kunna trimma planet perfekt har
folk byggt in fler och fler justeringsanordningar. Det vet ju alla att man måste ha alla
moderna finesser i sin nya mördarmaskin!
Men en fråga som ofta ställs är; hur
fungerar de och vad gör de för nytta? Utan
att försöka täcka in allt vad trim heter, är
det åtminstone värt besväret att försöka
förklara vad den primära effekten av varje
trimåtgärd innebär. Här säger jag ”primär”
därför att en av de viktigaste sakerna att
komma ihåg vare sig det gäller trimning
eller konstruktion är att en förändring
på ett ställe påverkar nästan alltid allting
annat! Här nedan kommer några exempel,
men de är bara toppen av isberget. Beskrivningarna är forhoppningsvis användbara,
låt vara något förenklade.

Jag har delat upp åtgärderna i det som
primärt påverkar roll och giraxlarna de som
påverkar tväraxeln(”pitch”). För de som inte
studerat aerodynamik sedan födseln kan
dessa termer vara okända eller åtminstone
inte väldefinierade, men vi gör ett försök.
Tväraxeln är den axel vi kontrollerar= nos
upp eller ner. Roll är rotation i längdaxeln=
nos till stjärt. Positiv roll välter planet åt
höger, så att t ex i planflykt pekar yttervingen ner och innervingen upp.
Gir är rotation runt vertikalaxeln, d v s
nosen åt höger eller vänster. Positiv gir är
rotation åt höger så att nosen pekar höger
om dit du är på väg.
Märk väl att allt detta är i förhållande till
flygplanet. Höger/vänster/upp/ner bestäms
av att du är på pilotens plats och inte i
förhållande till marken (om du inte råkar
flyga planflykt). Viktigt att komma ihåg och

jag har vid många tillfällen märkt att folk
blir lite förvirrade kring detta.
Det hela handlar ju om vinklar och då blir
frågan följaktligen ”vinklar i förhållande
till vad”? Intressant fråga som skulle kunna
ta lite tid att tänka igenom och förklara
men för tillfället kan vi säga att roll och gir
är relativa till en linje från piloten (du) till
planet.
När du flyger kan du lätt tänka dig en linje
dragen från din hand till tyngdpunkten på
modellen. I planflykt är linjen parallell mot
marken. I skärningspunkten i överliggande
åttan är linjen vinkelrätt mot marken.
Rollvinkeln är vinkeln mellan denna linje
och sida till sida axeln(tväraxeln) och
girvinkeln är vinkeln mellan denna linje
och längdaxeln på planet. Tväraxelns(pitch)
vinkel är vinkeln mellan planets längdaxel
och den aktuella flygriktningen Men dessa
två är inte samma! Nosen kan peka upp
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eller ner i förhållande till vart du egentligen
är på väg. Inte en helt tillfredsställande
förklaring men den får duga tills vidare.
Jag vill också påpeka att denna information
är inget jag uppfunnit eller upptäckt på
egen hand utan till stor del ett uppsamlande av andras kunskap och jag kommer
knappt ens ihåg var jag hörde det först.
Därför kan jag inte ange några direkta källor. Det får jag be om ursäkt för!
Med all förberedande utläggning och alla
ursäkter ur vägen, så sätter vi igång med
justerandet!

Roll och gir inställningar
Tippvikt: Påverkar främst längdaxeln. Med
mera tippvikt än nödvändigt rollar planet
bort från dig vilket på ett ungefär riktar
lyftvektorn bort från dig och ger lite mer
linspänning. Alltför mycket vikt och planet
drar hårt, men linspänningen varierar
också en hel del och planet oscillerar i
rollplanet
(hängning). Justera för noll rollvinkel i
manövrerna.

Sidroderriktning
(fast, justerbart på marken) påverkar
primärt girvinkeln, även om roll och gir
är ganska starkt kopplade till varandra.
Ställ in vinkeln så att planet flyger stabilt
i planflykt. Min åsikt är att girvinkeln bör
ställas till noll.

Variabel sidrodervinkel (”Rabe roder”,
rörligt under flygning)
när man ger höjd eller dykroder och
samtidigt har en stor propeller som snurrar
med ett förhållandevis högt varvtal i nosen
får planet en tendens att gira utåt med
nosen vid invändiga manövrer och inåt vid
utvändiga manövrer.
Detta kan inte justeras bort med endast
manuellt justerbart roder. Så en man vid
namn Al Rabe kom på ett sätt att koppla
ihop sidrodret med höjdrodret så att han
fick mer vänsterroder vid invändiga manövrer och mer högerroder vid utvändiga
manövrer. Vanligen behöver rörelsen vara
assymmetrisk, d v s mycket mera högerroder än vänsterroder. Märk väl att meningen
är inte att få planet att gira in eller ut med
nosen utan att förhindra detta genom att
kompensera för propellerns gyrokrafter.
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Om du justerar rätt, kompenserar det fint
för propellerkrafterna. Al´s fungerade
utmärkt. Problemet verkar vara att om du
inte är en trimmare på verklig expertnivå
så blir det inte korrekt justerat. Genom att
det är ett mycket effektivt verktyg så överdrivs det ofta och kan orsaka mer problem
än det löser.

Vingfenor och diverse luftmotståndsskapande anordningar: Ganska improduktiva i
det långa loppet,ibland användbara för vissa
specifika problem. Dessa behandlar vi inte
här.

Tväraxel(pitch) justeringar

Påverkar främst rollaxeln. Justeras som
skevroder för att vingen ska vara parallell
med linorna i alla lägen.

Nosvikt/tyngdpunkt. Används för tyngdpunktsjusteringar vilket styr känslighet
och stabilitet. Mer nosvikt gör att mer kraft
krävs i manövrerna och gör planet stabilare.
Ju längre bak TP placeras ju känsligare och
ostabilare blir det.

Utledarjustering

Linavstånd på handtaget

Påverkar främst giraxeln men hänger ihop
lite med roderjusteringen. För långt bak
och linspänningen blir bra i planflykt men
”lossnar” högt upp. För långt fram och
planet nosar in varje gång du ger höjdroder
och du förlorar linspänning.
Utledarpositionen är relaterad till tyngdpunkten. Man kan räkna ut läget med hjälp
av programmet ”LINEII” från Pete Soules
hemsida.

Används tillsammans med TP justeringen
för att ge piloten rätt känsla. Ju större
avstånd desto känsligare.

Flapsböjning

Olika stora flaps
Denna ”justering” påverkar främst rollaxeln. Den finns för att kompensera för en
intressant effekt- den att ibland ser det ut
som om det behövs mindre tippvikt för att
göra ett ”kantigt” hörn än ett ”rundare”
hörn och även mindre tippvikt för att göra
ett rundare hörn än att flyga planflykt.
Myten säger ju att större ytterflap är till
för att kunna bära mer tippvikt vilket inte
är riktigt korrekt. I verkligheten beror det
på aerodynamisk asymmetrieffekt genom
att vi flyger i en cirkel (även om du har lika
långa vinghalvor).

Asymmetrisk vinge
Denna ”justering” påverkar främst rollaxeln. Från början var idén att använda kropp
och motor som ”tippvikt”vilket är en liten
aning rätt tänkt. Faktum är att du försöker
para ihop den laterala tyngdpunkten med
det laterala tryckcentrumet.
15-20 mm längre innervinge är ungefär rätt
men leder till ett behov av mindre tippvikt
men troligare till ett behov av ganska
mycket differentierad flapsyta. Detta beror
ju på att vi just flyttade vingen ur centrum
och lämnade kroppen i mitten!

Generellt sett ska man lägga TP där planet
trivs bäst, vanligen så långt bak som möjligt men ändå med någorlunda bibehållen
positiv stabilitet. Hur långt bak man kan
förlägga TP beror på stjärtvolymskoefficienten. Justera därefter handtaget till önskad
känslighet.

Förhållandet mellan flaps och höjdroderrörelse
Används för att få en bra kvalitet på ”svängarna”. Detta beror en del på modellens
vikt, tyngre modell kräver lite mer flaps än
höjdroder och tvärtom med lättare plan. De
flesta nöjer sig med förhållandet 1:1 (eller
vad originalkonstruktören angett).

Flaps/höjd/neutral/anfallsvinkel
Används för att justera invändigt/utvändigt svängegenskap/förhållande, eller
till att maximera spårning/stabilitet. De
flesta plan av konventionell konstruktion
behöver lite dykroder vid neutrala flaps
för att flyga som bäst. Delvis på grund av
aerodynamisk assymmetri(motor/vinge/
stabbe som inte ligger på samma linje eller
andra assymmetrier). För det mesta verkar
det vara propellerns gyroverkan som skapar
en konstant ”nos-upp” effekt för vilket lite
dykroder hjälper.
Justera för att hitta bästa stället där planet
ligger i spåret ”av sig själv”. Vanligen är
aningen upproder väldigt destabiliserande
medan ganska mycket dyktrim verkar
väldigt tolerabelt.
Positiv anfallsvinkel på stabben är så klart
bara en permanent inbyggd variant av
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samma sak. Jag rekommenderar att göra
detta bara om du har upptäckt att en viss
konstruktion alltid behöver detta.
Det blir ju svårt att justera detta. Bygger du
min ”Infinity” ska den ha c:a 1/4 grad.

Nedåtriktning av motorn
Används i stort set för samma sak som
”dykroder” och kompenserar för samma
saker. Nedåtriktning höjer draglinjen och
drar nosen neråt . Lättare att justera än
stabben om du inte bryr dig om spinnerpassningen förstås. Men, bygg bara
in nedåtriktning om du verkligen vet att
det är fördelaktigt. Jag skulle tro att det är
ofarligare än positiv stabbe.
Med tanke på allt detta- myten gör gällande
att eftersom planet måste flyga likadant
åt båda hållen måste alla vinklar
vara 0-0! Det är ju sant att planet
måste flyga lika på båda hållen
men våra plan är ju inte alls
symmetriska i tväraxeln även om
vinge och stabbe sitter perfekt
rätt. Så det är inget magiskt med
0-0-0 (motor/vinge/stabbe) (Alltså
inte allt på samma linje utan
enbart parallellt, övers. anm.)
Det är faktiskt en grov förenkling.
Den kunskapen hjälper en att
bryta föreställningen att om allt ligger
perfekt 0-0-0 och planet ändå inte flyger
perfekt, så måste något vara felbyggt, skevt
eller ”orakt”.
Tror att detta täcker de flesta justeringsmöjligheter.

Grundtrimprocessen
Följande är en något förenklad sekvens
men om du utför den noggrant kommer du
att hamna mycket nära det optimala trimmet. Detta under förutsättning att planet
inte har några allvarliga
”orakheter” eller skevheter.

Tyngdpunkten
Det önskade tyngdpunktsläget beror på
stjärtvolymen. Det finns en regel, som trots
sin enkelhet fungerar fint om du har ett
någorlunda konventionellt plan.
Räkna ut stjärtplanytan i förhållande till
vingytan inklusive flaps. Denna bör då
hamna på c:a 0,18–0,26 (18 –26%). Placera
sedan TP på det värdet vid vingens med-

elkorda. T ex om du har 25% stabyta och
11 tum medelkorda, ska TP ligga 2.75 tum
från framkanten vid medelkordan.
Detta är det maximala värdet bakåt för TP.
Bättre att börja med TP lite framför det
värdet.
Lämna inte TP på fel ställe för att spara
vikt!! Om du behöver lägga 75 gram i nosen
så är det inget att göra åt!
Spara inte vikt genom att kompromissa
med trimmet, eller, du kan ju göra det men
du förlorar bara en massa tävlingar på det
viset!
Det är samma med tippvikten. Trimmet är
viktigare än vikten! Punkt slut!

Utledare
För enkelhetens skull, använd LINEII-programmet eller sätt utledarguidens centrum

20–25 mm bakom tyngdpunkten. (För
typiska 40/60 modeller)
Om inte konstruktören säger annat, ställ in
flap/höjdförhållandet 1:1 och neutralläget
0-0 eller en aning dyk vid neutral flap och
ingen nedåtriktning på motorn.
Flyg nu planet rättvänt och inverterat. Om
yttervingen ligger högt åt båda hållen,
öka tippvikten tills den ligger rakt. Om
yttervingen är hög respektive låg får man
böja flapsen om man inte har byggt in
justeringsmöjlighet.
Gör nu några skarpa hörn. Om planet rollar
från dig, minska tippvikten något. Om den
inte gör det, öka tippvikten lite åt gången
tills den slänger märkbart med vingen och
ta sedan bort den lilla biten du stoppade i
senast.
Om planet drar hårt i planflykt men släpper
för mycket över huvudet eller i första loopen i fyrklövern, flytta då utledarna framåt
en liten bit (1,5 mm) åt gången.

Om planet plötsligt ”lossnar”, vanligen vid
invändiga manövrer flytta då utledarna
bakåt lite i taget tills planet slutar med det.
Nu bör du ha hamnat ganska nära bästa
trimmet.
Om du har en extremt lätt modell, kolla
efter en tendens att ”svepa” genom hörnen.
Det ser ut som om planet roterar runt en
punkt bakom sig själv. Då bör man öka
höjdutslaget en liten aning i förhållande till
flapsen. Om du har ett väldigt tungt plan
kan du behöva öka flapsutslaget istället.
Justera linavståndet på handtaget till en
respons som känns bekväm. Ställ inte in
alltför kvick respons.
När du väl kommit så här långt, titta efter
en tendens hos planet att ”hoppa”
runt hörnen, komma ut högre än
du väntar dig i runda loopar, eller
att kontrollerna känns lättare i
fyrkantsmanövrer.
Försök då flytta fram tyngdpunkten lite i taget tills detta upphör,
justera sedan om handtaget till
lagom känslighet.
Om planet känns tungt i kontrollerna och vill komma ut lägre än
väntat i runda loopar, flytta tyngdpunkten
lite bakåt istället.
Ett annat sätt att kontrollera tyngdpunkten är att observera vad som händer när
motorn stannar. Om planet vill stiga precis
när motorn stannar eller flyter ut mycket
i glidet ligger tyngdpunkten lite för långt
bak. Om planet vill dyka efter motorstoppet
och är väldigt enkelt att ”dra” runt i glidet
är tyngdpunkten lite för långt fram.
Det här är väl så långt man kan komma
på papperet men hamnar väldigt ”nära”
om allt är rakt, har en vettig vikt samt rätt
gångkaraktäristik och effekt i motorn.

π
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Interview with–

CHRIS RUD

I

n a short period of time Chris
Rud has become one of the
top precision aerobatic pilots

in the USA. As a Junior Chris got
second at the WC in Valadolid 2006.
This year in Landres he placed

Please present yourself for the Lina readers!
My name is Chris Rud and I’m 30 living
in Aurora IL USA. I manage a marketing
company and work a lot of hours and travel
pretty frequently. My wife Kayla and I have
two little girls. Emma who just turned 4 and
loves unicorns and Piper who is one and a
half.

himself in a respectable 7th place!
I met Chris and talked to him a
few times in Landres but felt that
I needed to hear more on his story
and how he made it this far in this
fun event that we all love.

Your name sounds very Scandinavian. Do your
ancestors perhaps come from here?
Like most Americans I have ancestors from
many countries. Irish, French, Swedish
but mostly German. My last name Rud is
German.

How did your interest for CL start and how old
where you when you started.
When I was 7 I was going to play American
football but I broke my arm riding my little
sister’s bike. Since football was out of the
question my dad and I built a 1/2 A Dewey
bird. I flew it in our backyard with. Loved
it! I flew a lot of 1/2 A planes from 7-13 and
flew my first contest in 2001. I had a graveyard above my building table of the crashed
airplane. At one point I had 30 different
crashed airplanes in there.
How come you fly Precision Aerobatics and
what is the reason you like this sport so
Chris Rud fueling up at one of
much?
his flights in Landres. Peregrine
(Geo-XL) with PA75.
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I get this question a lot. I took time off
from PAMPA in college and first few years
of my working career but in 2014 I picked
up my old plane and flew it. I just loved it.
I was smiling from ear to ear. There is a
sense of nostalgia that I like. I’m also super
competitive and love improving. I think that
I like the balance between engineering,
innovation and practice. I like practice just
as much if not more then competing. This
is especially true when I have a good coach.
I looked back in old Stunt News magazines to
find out when you first started to compete at
the American Nats. I found that you got first
place in Advanced 2014, 7th in Open 2015 and
reached top five for the first time last year.
You seem to have become very good at this in
a very short period of time! What do you think
is the main reason you’ve become so good
and progressed so rapidly at flying precision
aerobatics?
I had a great foundation. In high school I
would go to the field after work and fly a
gallon of fuel. I probably flew 500 flight a
summer. I didn’t have a coach but I flew a
lot and learned a lot from watching Windy’s
videos. After my break between 2007-2014
I was lucky to be “adopted” by Bob Hunt
and Bill Werwage. Bob and I took Bill’s P-47
and redesigned a Hawker Typhoon from the
P-47 plans. I built 3 of them before the 2015
season and lost all three before the 2015
team trials. By building three of them and
talking a lot with Bob Hunt I really learned
to build. I think I made 4-5 trips to Cleveland that summer to see Bill for coaching
and practice. He taught me a TON about
trimming and running piped airplanes. Bill
and I really enjoy our training weekends.
After I lost the third Typhoon Bill lent me
the original Yellow Junar that was older
than me by two years! I took that to the
team trials and nearly made team USA.
David Fitzgerald beat me by about 7 points.
That year I flew 750 flights.
I continue to work with Bill and Bob but
recently I have been working with David
Fitzgerald, Paul Walker and Chris Cox. I
know they all want to see me do well. Dave
sometimes has layovers in Chicago and
we always try to make time to practice and
trim.
From talking to you in Landres I understand
that you have a very special friendship with

Chris Rud is fueling up his Peregrine XL before one of his official flights in Landres. Kaz Minato and
Richard Oliver assist him.

The Peregrine XL design flied extremely well with the PA75 in the French air. It’s a development
from the Bill Werwage well known Junar.
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Dave Fitzgerald coaching Chris in Chicago.

Bill Werwage. Please tell us how you met and
what he has meant for you and your progress
in P A.
I spelled out a lot of our stunt relationship
in the previous question but I do think it’s
worth noting that he is more than a coach.
Recently I have been bringing my oldest
daughter Emma with me. Its great to see
Bill and her sing songs together before we
go to the field. Since Bill has many horses
and ponies she helps Bill feed and take care
of them. He recently gave her a pony named
Rusty. Emma can’t wait to visit him.
Can you tell us a little about how you practice
and how often you fly?
Now I get around 300-400 flights a season.
The first two months I normally fly by
myself trimming the new planes. I try to
build two planes a year. Depending on
the weather that usually equates to about

Chris practicing 2006.
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Chris’s wife Kayla helping him cut ribs.

100 flights. I normally take the planes to
Bill’s for a serious trim weekend and we
get 30-40 flights. This year I got Dave and
Bill in back to back weekends. Things were
working well.
I normally know by May which plane is
better. Then I start flying with my local
coach Fred Kreuger. He brings out a camera
and records all the flights and coaches me
after each flight. We start with shapes and
sizes and then move to intersections. He
normally doesn’t give me feedback on bottoms as its pretty easy for me to see when I
miss a bottom.
Do you appreciate building the models just as
much as you like flying?
I like them both equally but I do get tired
of building by the time I’m buffing. Then I
get tired coming into the fall as there aren’t
very many contest close for me in the fall.

Please tell us a little about the CL scene where
you live and in Illinois as a whole; active
stunt flyers, competitions etc.
We have a decent size club. On good
weather weekends we can have 20 people or
more at the field. Mostly sport/stunt fliers
but we did have three USA team members
in F2A this last year.
How does your practice- and competition
season look like? What competitions do you
usually attend?
I try to go to Brodak but have only made it
once. NATs and Team Trials or the World
Championships depending on the year.
Recently I have been judging at local contest
that I can attend but work and family keep
me busy.

Chris at the Team Trials 2003 with his dad.
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Chris’s doughter Emma with the Horse Bill Werwage gave her.

Please tell us a little about your flying
equipment and why you choose to use that
particular;
– Model (size, wingspan, weight etc)?
I have been flying with Igors electric system
recently as I’m about to fully go to electric.
I have been basically flying a Geo XL for
the last two years. This year I’m building an
electric version of the Geo XL and another
Typhoon. Trying to figure out which wing
I like with the electric package. I flew a PA
75 at the WC this year because I was more
comfortable with that setup.
61 inch wing span, 64 oz.
– Engine?
PA 75
– Type of lines, line length, dimensions?
.018 at 64ft

Bill Werwage and Chris with their Junars!

– Type of handle?
Using one of Chris Cox’s carbon handles. I
think Paul Walker designed it.

GEO XL wing and the other is a higher
aspect GEO Bolt wing. I’m trying to see
what I like more with the electric setup.

I want to ask you about your thoughts about
line length. Some believe that you should use
the maximum length and others, for example,
Brett Buck believes you should fly with such
short lines that you can get away with. What
is your opinion on this topic?
It varies for me. I typically try to be as long
as I can with a 15 mph wind.

Lately I have seen a lot of pilots using vortex
generators on their models – What is your
opinion about this? Have you tried it?
They work. They make the plane more stable and turns more consistent. I had 16 on
my plane at the WC. I also use zig zig take
on the stab. I did a bunch of experiments in
2015 and learned a lot. Bottom line is they
do help but not all that much.

In Landres you told me that your model was
a bit “old” so I suspect you are working
on a new building project – can you tell us
something about it?
The plane (Peregrine) has 750 flights on it.
Oil is starting to get into the wood in places.
I’m building two identical airplanes with
two different wings. One is the low aspect

Team USA in Valadolid 2006. Chris competed as junior.

What is the reason why you use an internal
combustion engine in your model when more
and more people choose to abandon it for the
benefit of the electric motor?
I was more familiar with it. Being in a new
country was going to present problems. I
wanted a package that I knew a lot about.

Chris and the US F2B team at the WC 2006.
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Chris flying at the WC in Landres 2018.

Chris got 7th place at the WC in Landres.

Team Trials 2017.
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Vortex Generator test.

I watched you fly at the WC in Landres this
summer and you didn’t seem to have any trouble at all in the French air. Your lap times were
around 5.3 seconds when almost everyone else
chose/needed to fly faster. This was impressive to see and showed that the IC-engine still
is at least as good as the electric motor. How
do you feel about the electric alternative?
Are you planning to switch or are you sticking
with the PA-engines?
Yes I’m in the process of making the
transition. I think that we have reached the
pinnacle of what we can do with IC. In my
opinion the future is in the electric package
as the programming and innovation is
going to be endless.

A lot of pilots have experienced a huge impro-

– Have you tried other engines on pipe other
than the PA? Have you made any comparisons
between RO-Jets and PA-engines?
I flew a RO Jett 65 for a few years. It’s a
good motor. Bill flew PAs so he liked them
more and since he was coaching me we
made the switch. PA’s have a little more
bite when they break and that works for my
flying style.

What is your opinion when it comes to the
(non)BOM-rule in F2B? Is this good for the
future of our sport?
I don’t know. Its a tough one. I think that
innovation is an important part of the sport.
BOM encourages that so I like that part
about it. But with that said to me it's a flying
competition. I think that people who aren’t
as skilled as builders can become good
flyers faster and then enjoy the hobby more.
I see both sides of the argument.

I understand that you have started making
your own carbon tuned pipes. Can you tell us
a little about the development work? Have you
made them in several sizes? Are you planning
on starting up a small production and selling
them to others?
Bill makes the pipes, I just help him sell
them. He hasn’t been making them recently
so I haven’t been selling them. I get busy
with other things. :)

vement in flight characteristics when they
started flying with a Yatsenko model.
Have you also tried one?
If yes – what was your experience?
I haven’t flown one. There aren’t that many
in the USA. I will probably fly Oresetes’ at
the NATs this year.
In Landres there where 7 Yatsenko models in
the finals and even more in total.
What is your opinion on Yatsenko models
“taking over” at the World Championships?
I don’t really have an opinion. I really enjoy
building so I wouldn’t really want to use
one.

Is there anything I have forgotten to ask you
that you would like to share with us?
No, not really, these were great questions.
Thank you Chris for charing your story with us!

π
Interview by Niklas Löfroth
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1:st Hawker Typhoon.

2:nd Hawker Typhoon.

Chris Rud’s Peregrine XL has a special feature with a logaritmic flap throw.

3:rd Hawker Typhoon.

4:th Hawker Typhoon chrash.

Chris Rud and Orestes Hernandez at the WC in Landres 2018.

CL-models from BRODAK – Choose from 122 models at www.Brodak.com

Bellcranks in stock

Control Line Connectors in 4 sizes

Landing Gears in many sizes

Control Horn in several sizes

Control Lines in several dimensions

Adjustable Handle in two sizes

Props > 150 different in stock

OS LA 25
C/L & R/C

Order the Brodak Cataloge from us!

Specification:
Stroke volume: 4.07 cc / 0.912 cu.in.
Bore: 18.0 mm / 0.709 in.
Stroke: 16.0 mm / 0.630 in.
Output: 0.6 ps / 0.59 hp / 15,000 rpm
Practical rpm: 2,500 to 16,000 rpm
Weight: 197 g / 6.94 oz
Silencer (E-2030): 62.0 g / 2.19 oz.

We have lots of spare parts for

See price examples at:
www.3fhobbyservice.se

Ask for a complete list!

Mail: trefhobbyservice@allt2.se
Phone: +46 (0)70-62 61 370
Address: Gyllenhjelmsväg 3, 611 36 Nyköping

ENYA & Super Tigre

