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Ja man kan undna det ibland.
FAI har^ gjort den ena iindringen ef ter den andra
utan att forbdttna klassen, bana fcirsiimna den.
Snant flyger vi med 7 sekunders motortid, Vad
skall d5 FAI hitta p6, om det med en g5ng visar.
sig att battne motoFen gjort, att det blir- mass f lyoffen i alla fall.
Sdnka motontiden en gSng till? Ellen forsdmr-a
kairrornas prestanda genom att oka vingbelastningen? Ellen vad?
Jag tycken FAI r-edan 5r pi gSng att morda Ktassen
genom att minska motortiden, De som flyger C2 (FlC)
hSller pA att bli en klubb fon inbor-des beundran.
lntnade i denna exklusiva klubb kostan ett pan
Rossi + Timers. Sedan kan man var-a med ett tag.
For snant kommen Rossi eller nEgon annan motortillvenkare med n6gon :innu vassane innemotor.
och d5 dr man ute igen.
Var^for har inte trAl fonscjkt sig pE den enkraste
vagen till prestandas:inkning kanske inte meo en
g6ng, men pE liingre s ikt.
Att helt enkelt forbjuda
au tov inge.

autonoclen, autostabbe och

DE skulle prestandan sjunka sA mycket att vi kunde
ha lO sek motontid.
Motorenna skulle inte vara dinekt avgorande som
nu, men fnamfor-allt, det blev en modellflygklass
igen.
DHr kanske alla dom som vill flyga C2 kunde f5
en chans.
Fon det 6n m6nga som backan ur pE dagens villkor-.
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De ska ju SnnE va n6tt slut, va.
Och for min del er denna modellslutet p5 en handlunsutveckling, som jag sysslat med unden 6 5r,
Onsaken dr- att jag inte legger ner men tid pA att
prova nya modeller, ndn jag han en kastarm som
gdn scinden ndn som helst. Jag tycken ocksS jag
pnovat tillr-iickligt. FrEn sm6knubbiga - tillstona
modellen. Detta er dock van jag hamnat eften varje
utflykt. Detta benon p5 att en modell med denna
ston lek och m6tt har- visat sig vana en suvendn
kombination av bna prestanda och stabilitet i alla
viider. Kdrrans stonlek dr sEpass stor att man kan
fE fnam ett br-a glid, men samtidigt s5 liten att den
gan att kasta hogt. Det senare inte minst viktigt
nainman jagar ter-mik. Sedan dn den stabil till I O00.
Handlunsar- han ju en viss fdrmiga att ligga och
vagga, sm6stalla och ha andna hyss for sig. Och
sadana lunsar vill geinna, p3 n8got sett, ta sig ur
tenmik.
Tillvingen anvAndes 7 mm balsa, som slipas nen
till6,5 mm. Detta for^att det, av nSgon underlig
a n l e d n i n g , g 6 n l t i t t a r - ea t t f 6 t a g i b r a b a l s a i u d d a tjocklekan. Mina flak viiger- 55-6O gnam och iin
Q.uarten-gnain flak. Bara det sista ein mycket sdllsynt under 6 mm. Att pnofilen 5n s6 tjock benor- pE
att glidet blir b6ttne, men utg5ngshcijden ungefan
samma.
Kroppen gons av 5r2O stenh6nd balsa,om man inte
f5r tag isSCana listen gAr-furu bra. Utfyllnaden dr
en utseendesak.
P r - o fi l e n n a i i r o l i k a b e n o e n d e p A v i l k e t v d d e r m a n
flyger i. Lugnvdderspnofilerna
kan man ndstan
s p o l a d E d e t n a s t a n a l d n i g e i r -s 3 t u g n t a t t m a n k a n
utnyttja dem.
BlSsvddersprofilenna
tin mest anvdndbana, nosupphojningen gor- att glidet blin sdmre, men hojden
bdttne. Alt stabbpnofilen iir helt plan dr en pr aktisk
fr59a. Man tjdnar inte mycket p€ att profilena stabben, nAn minsta smdll for-ddr-vanpnof ilen. Kdr.nan
blir dock tyngre d6 tyngpunkten f5r flyttas fnam en
an ing.
Ytan pA mina kdnnon dn blank till tusen. Att fE ytan
p3 en luns dn inte att lacka mycket, utan att slipa
mycket. Lacken skall slipas bort mellan varje g6ng,
utom i ojamnheter. Sista ytf inishen f6r- man av bilVA X.

Detta van lite om och varftir
gor,

OLE'sen

ut som den

Handluns icivrigt.
l. Bygg mSnga modelren av samma sorr.
Om man byggen 3 lika kErron, sA blin en toppen, en
halvbna och en helt omojlig.
2. Tndna in en viss kastteknik.
Lunsanna ska || tr immas ef ter model lf lyganen inte
tvdntom. Vill dom inte, glom dom.
3. Ta fnam nAtt vikt p5 modellenna.
Det 5r inte sdkent att en latt superluns dr den biista
fon vanje model lf lygare. Vissa kan kasta enonmr
mycket bdttre med tyngne lunsar. Jag sjdlv vi|| ha
dom att vAga mellan 33-37 gnam. Pnova gdrna med
en liitt luns som belastas ityngdpunkten med modellIe n a .
De va lite om de

de gamld k:inrorna
An hanger
med Lennart
2:a vid SM-72
med gammal Nea.
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