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Redaktør: Jo Grini 
Sagbråtenfeltet 
2910 Aurdal 
61361606/95292002 
Email: jgrini@online.no RC -seilflyspalten 

Spalteredaktøren 
Nytt blad i posten og nye muligheter. 
Regner med at de fleste synes vinteren er 
lang og med lite termikk å finne. Selv har 
jeg forberedt og bestilt ett lite knippe pro-
sjekter, bygd og testet en selvkonstruk-
sjon som ren ”vinterterapi” og flydd en 
god del småmodeller med elektro. Jeg 
savner termikken så sterkt at dere aner 
ikke. Neste år tror jeg det må bli en tur til 
varmere strøk med medbragt seilfly i ba-
gasjen. Siste nytt før MI går i trykken: 
Januar, +7 grader og 12min fra håndkast! 
Innlegg til spalten 
Elektroniske formater av alle slag kan 
brukes og send meg gjerne/helst stoff på 
email. Jeg har god båndbredde, så store 
mail er ikke noe problem.  
 

Tilbake til ungdomsåra! 
Etter 17 år med modellflyging er det på 
tide å summere litt for en selv hva en har 
gjort og hva en kan. En måte å gjøre dette 
på er å konstruere noe nytt helt på frihånd 
og tenke litt i spennende baner. Hva som 
kommer ut av det er sannsynligvis mye 
morro og en rar kreasjon som kanskje 
flyr. I mitt tilfelle ville jeg bort fra 
ferdigmodeller og komme meg ned på 
"grunnplanet". Inspirasjonen til dette 
prosjektet var en tur i Slependen-hallen 
hvor Gunnar Neslein ville at jeg skulle 
slepe hans HLG innendørs. Det fikk vi 

ikke til, selv om Gunnar har gjort dette i 
ettertid. Dermed måtte jeg lage en lett 
nok modell som fløy såpass sakte at den 
kunne slepes bak en liten slowflyer. 
Vingespenn 99cm, vingeareal 15,34dm, 
hjul, slepekrok (egen servo), profil: 
"frihåndstegnet clark-Y med innsving..", 
tomvekt 120g (190g med utstyr og 
110mah batteripakke), bygd uten tegning 
av materialer fra skrap-kassa og ett eller 
to glass rødvin av riktig årgang. Detta 
kunne bli morro å henge etter en 
innendørsmodell!! 
Testflyging: 
NÅ begynner jeg å føle ungdommen falle 
innover meg. testflyging av Mini-phønix 
gir assosiasjoner med store Rønvik-jorder 
i Bodø på midten av 80-tallet. Modellen 
fløy helt fint den, kanskje litt mye wash-
out, men den sirklet helt greit sirkler med 
5m diameter og det burde holde til 
innendørsflyging. Den er absolutt ingen 
HLG siden noen stor kastehøyde 
sannsynligvis ikke er oppnåelig. Men, så 
var det heller aldri meningen. Den har 
fått en "frittskåret" Clark-Y profil med 
den hensikt at den skal skal fly sakte og 
det gjør den. 
Da var det siste test før modellen kan 
godkjennes for sleping... Innendørs kast!! 
Det gikk helt fint og jeg tror vi nå kan ta 
sjansen på ett lite slep. Tror første slep 
blir ute en eller annen plass, men jeg må 
også ha en slepepilot event en til å fly 
seilflyet. 
En omvei: 
Nå har jeg gått i flere dager å lurt på 
hvem som skal være slepekusk til min 
nye "Mini-phønix"... Uansett må 
personen være der når jeg har lyst til å fly 
og det kan jo ikke alltids forventes. 
Derfor har jeg laget ett nytt prosjekt. Fra 
en eller annen plass hørte jeg om en 

tysker som hadde laget vinsj med speed-
600 til sin HLG. Hmmm, min modell er 
vel i det lettere sjiktet av HLG kan man 
trygt si og trenger vel ikke så kraftig 
opptrekk ?? Da tager man en stk speed 
400 7,2v, 7 celler 700AR, en aksling, en 
mottager med samme kanal som flyet og 
diverse smådeler. Nå har jeg en vinsj som 
kan plasseres ute i felten (eller i 
gymsalen) og kan startes/reguleres med 
radioen!! Vurderer å lage omlenk, men 
det er ikke sikkert det er behov for slikt. 
Teorien er som følger: Når en speed 400 
kan løfte en modell fint når den står i 
flyet burde den kunne dra opp ett seilflyet 
fra bakken, spesielt siden jeg ikke har 
med vekten av verken motor eller 
regulator i flyet. Teoridelen ble diskutert 
med min onkel Per-Arne, så han fikk ta 
litt av skylda hvis det ikke virket...... Eller 
hva ? 

Lim, kniv, balsa og ett glass temperert rødvin. Speed-400 vinsj med typisk ”F3B-snurr”.. 

Treferdig modell klar for trekking. Litt stor kropp kanskje ?  
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Detta var gøy!! -3 grader, 
vindstille og lavt skydekke gjorde 

"nær bakken"-opplevelser til skikkelig 
morro. Den omtalte vinsjen ble rigget opp 
på ett lokalt jorde med diger F3B-omlenk 
20m ute på jordet. Vinsjen ble "skrudd" 
fast med 2 treskruer i den harde bakken 
og da satt den skikkelig godt. 40m line 
ble snurret gjennom omlenk og tilbake 
før vi ga gass med venstre stikke på 
radioen. Modellen føk i været og rev 
faktisk omlenken over ende. Her var det 
tydelig nok power og vi kunne zoome på 
toppen slik at høyden sikkert ble en 
ca.20-25m. Skikkelig kult var det. Neste 
forsøk ble gjort uten omlenk og dermed 
direkte på vinsjen. 20m høyere og 
skikkelig morro. Tredje forsøk ble gjort 
klar på samme måte. Jeg prøvde meg på å 
gå litt ut til siden og slippe opp på gassen 
for å bygge mer høyde. Det ser ut til at 
bremsen som ligger i regulatoren (Rondo-
regulator fra Kontronik) var nok til at 
linen ikke gikk ut igjen og dermed trengs 
ikke noe enveislager i vinsjen. Etter en 
"skikkelig" zoom kunne vi dasse rundt 
himmelen i 40-50m høyde. En ordentlig 
"F3B-trening" innebærer selvfølgelig litt 
linekluss og det ble også i dag. Å vikle ut 
20m line fra en pitteliten trommel var vel 
ikke det morsomste i -3 grader, så det ble 
med de tre fluktene. Det hele var 
umåtelig gøy og virket faktisk som 
planlagt.  
Innendørs vinsjing: 
Wow det ble litt av en dag! På 
programmet var min lille Mini-phønix 
som skulle vinsjes inne!! Vinsjen ble 
plukket frem, påspolet 0,3mm line og 
behørig festet i gulvet med glassfibertape. 
Ca.15m line strekt ut og take-off fra 
bakken. Swosj opp og av lina... nei, lina 
hang fast den og modellen fortsatte buen 
på  andre siden  av vins jen . 
Kameramannen (Geir-Atle Kjørli) fikk 
seg en støkk og modellen var merkelig 
nok like hel. Ved neste forsøk skjedde det 
samme igjen og nå måtte det tenkes...
hmmm. 3'de forsøk ble gjort med linen 
festet i slepekroken som er i snuta. Nå 
gikk det MYE bedre og jeg kunne løse ut 
lina i god høyde til å ta en sving rundt om 
i hallen. Dette var gøy og ga meg ett 
skikkelig adrenalin-sug i maga-gølvet. 
Kult, da har jeg gjort det også. 
HLG-forsøk i Øst-europa: 
Fikk sjansen til å bli med Espen Torp på 
en lengre tur (6 dager) i Europa og det 
kunne jeg ikke si nei til. Bilen var 
halvfull av duppeditter og fly når jeg kom 
tilbake med masse morro. Turen gikk via 
Samba model i Tjekkia hvor vi hadde en 

RC-seilflyspalten 

Uffda det var langt opp i ett tre i Tjekkia. Foto: Espen Torp 

Midt i Oslo finnes det også åpne plasser, her på Nordre Skøyen Hovedgård. 
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utrolig hyggelig kveld på den 
lokale pub'n. Neste morgen skulle 

jeg få fly en ny prototype som de har 
laget, men dessverre var det lav tåke og 

umulig å fly! Sa jeg umulig å fly ? Tja, 
det ble noen turer med V-tronic og Mini-
phønix som til slutt havnet i ett tre!! Vel 
hjemme har jeg flydd den i alle mulige 
situasjoner og hatt mye morro uten at 
vinteren gir den store termikken.  
Sleping: 
Første forsøk: Merkelig at en flyplass på 
1840m, fullt bemannet og med egen tax-
free ikke er mer brukt (Leirin i Valdres). 
Kiosken var åpen med selvbetjening, så 
det ble noen selvlagde vafler på oss!! 
Uansett måtte vi selvfølgelig bruke litt av 
disse 1840x45m og vi dro derfor frem 
ikke mindre enn 4 elektromodeller. Håpet 
var at vi skulle få slept opp min Mini-
phønix med min Nieuport (slowflyer med 
speed-280) som slepefly og Pål 
Vindfallet bak spakene. Dessverre viste 
det seg at NiMh-cellene ikke likte -6 
grader og enten var Nieuport'n i lufta, 
ellers var seilflyet i lufta, sjelden eller 
aldri begge. 
Andre forsøk: Petter lurte på om jeg ikke 
tok en tur til Kløfta for å fly! Pål 
Vindfallet kjørte seg også en tur, selv 
med tom bil. Vi fant ett lokalt jorde og 
brukte veien til rullebane for de mer 
sofistikerte flyene. Jeg hadde ikke mindre 
enn 5 fly med meg og Petter hadde 3, så 
det ble nok fly til alle..... Nå fikk vi også 
endelig slepet Mini-phønix i luften. 
Slepepilot var Pål'ern med min TL-96 
(liten elektromodell med speed-400). Det 
viste seg at det ikke er seilflyet som er 
noe problem. Seilflyet lettet på 3m og 
hang alltid himmelhøyt over motorflyet. 
Men, det gikk fint, selv om litt mer guffe 
i de kalde drivpakkene hadde vært fint. 
 

Konklusjon: 
Dette har vært umåtelig gøy. Å bygge 
noe selv var noe vi gjorde mye av ung 
alder og å ta opp den tråden igjen har 
virkelig vært en spennende opplevelse. 
Forskjellen fra den gang og til nå er 
kanskje at man ikke tenker så stort og 
faktisk begynner i det små. Å bygge små 
modeller koster lite og risikoen for ett 
feilslått prosjekt er veldig liten. Det vil 
nok ikke være mulig å bygge noe som er 
bedre enn de store flotte glass-skipene vi 
idag kan kjøpe uten å legge mye innsats i 
det. Men, å bygge selv er spennende og 
det gir hobbyen mening ved siden av at 
man driver konkurranseidrett. Jeg har 
fremdeles til gode å slepe innendørs, men 
vinteren er enda ikke over... 

RC-seilflyspalten 

 
Klar til sleping i tåkehavet. Kusk Pål Vindfallet. Foto: Petter Østbye 

To slepefly (TL-96 fra Hacker) og en Mini-Phønix. Petter er klar i tåka. 
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Welsh Open 
 

Her følger en liten rapport fra Welsh 
Open, avholdt på Isle of Wight. 
Tekst og bilder: Espen Torp 
  
Det hele begynte med at jeg skulle til 
USA sammen med en del av de engelske 
gutta i F3F miljøet. Vi skulle til Reno og 
se Reno Air Race, hadde leid to svære 
Mobile homes eller RV'er osv. Etterpå 
skulle vi farte rundt omkring og til slutt 
fly ”the Viking Race Qualifier” som 
gjester. Men den ble ikke noe av denne 
turen pga terroren i NY.  Derfor ble jeg i 
England noen dager hos John McCurdy 
og familie, før jeg måtte kjøpe meg en tur 
retur London/Stavanger/London slik at 
jeg kom tilbake til the Welsh Open. 
Mens jeg var hos John fikk vi fløyet litt 
fullsize Piper Cherrokee og en liten time i 
et Robinson R44 helikopter. I tillegg til 
DS på Ivinghoe.  Siden John hadde ferie 
(vi skulle jo vært i USA) inviterte jeg 
ham over til meg for en uke med 
sightseeing og Nordisk F3F. Det ble mye 
sightseeing og lite F3F. Vi var velsignet 
med utrolig bra vær den uken John var 
hos meg og det medfører dessverre lite 
vind. 
Vel tilbake i England igjen bar det 
sørover mot the Isle of Wight. Pga munn 
og klovsyke var hangene i Wales stengt 
dessverre. Men, Isle of Wight har meget 
gode forhold og i tillegg sjøhang. Det 
kunne jo love bra for meg som liker slike 
hang godt. Men gleden ble kortvarig, det 
hanget vi begynte på var riktignok ved 
sjøen men makan til elendig hang skal en 
lete lenge etter. Se bilde! Heldigvis ble 

det bare en omgang her i og med at 
vinden dreide. Vel, jeg skal vel ikke 
klage for mye. Med mitt høye 
startnummer fikk jeg bedre forhold enn 
de fleste. I tillegg kunne jeg studere 
hvordan dette hanget skulle flys. Det 
resulterte i 1000 poeng! 
Så bar det avsted på leit etter nytt hang. 
Første plassen vi kom til var brukbart, 
men med særdeles vanskelige 
landingsforhold så det ble bestemt å åka 
vidare. Da ble det innland desverre, men 
hanget var brukbart og landingsforhold 
var meget bra i tillegg gikk det å fly DS 
der, så jeg kan vel ikke klage her heller. 
Vinden hadde øket på til ca 10 m/s og det 
var til og med sol og relativt varmt. 2 
omgang begynte bra for meg her også 

med en ny 1000 poenger. Men nå kunne 
jeg merke at også Greg Dakin begynte å 
få sving på Pike'n sin. De to neste 
omgangene vant nemlig Greg ganske 
klart. Hadde det ikke vært for en flikk i 
siste sving i fjerde omgang hadde jeg nok 
tro på at jeg ville lede etter første dag. 
Pike'n som nesten alltid oppfører seg 
eksemplarisk, ble nok litt for hardt 
presset samtidig med at det var en god 
del turbulens fra en kant på forsiden av 
B-base. Flikken var ikke fatal slik som 
for en del andre med samme problem i 
samme sving, men jeg mistet så og si all 
fart og måtte bare karre meg hjem som 
best mulig. Etter 4. omgang ble det tid til 
litt DS litt bakenfor hanget vi fløy på, 
ikke spesielt bra, men OK allikevel. Vi 
dro også til et annet sjøhang med vertikal 
kant på over 100 meter. Skremmende 
forhold! Sannsynligvis sub 38 forhold 
hele tiden på 12-14 s/m. Det holdt på å gå 
galt i utkastet, Craig (fra New Zealand) 
fikk klar beskjed om å ta med ro i kastet, 
siden det var en veldig skarp kant og 100 
meter rett ned. Bare flaks gjorde at 

RC-seilflyspalten 

Ett av de dårligere hangene på Isle of Wight. 

Det er flotte hang her også, ingen tvil om det!! 

Greg Dakin med sin Pike 
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modellen kom seg ut. 
De lokale heltene hadde fått 
leid en idrettshall hvor vi 

kunne bedrive innendørsflyging. Her var 
det helikoptere, mouse lignende greier og 
V-tronic vinger. Alle så ut til å trives i det 
jeg vil si hadde vært en vellykket dag. 
Neste dag var det gode været 
forsvunnet...... Vi ble sittende å vente på 
campingplassen halve dagen. I 
mellomtiden hadde de lest opp stillingen 
etter første dag og jeg var 16 poeng for 
Greg Dakin. Puh, lettelse! Greit for meg 
at det ikke ble mer flyging denne dagen, 
siden jeg var i ledelsen. Men jeg skulle 
egentlig ha ønsket at vi kunne få et par 
gode omganger til på et av de store gode 
hangene. Vi hadde en fin kamp Greg og 
jeg. Vi flyr også samme flyet så det er 
spennende å kjempe på denne måten. 
Men dessverre ble det ikke mer denne 
dagen og vi kunne begynne hjemreisen. 
Dette ble det 3. strake Welsh Open på 
meg, jeg tror nok de andre begynner å 
sutre litt nå. Jeg drar nok tilbake neste år 
også, da forhåpentligvis til Wales med 
enda bedre og større hang! 
 

Nytt fra F3J-landslaget 
Neste år er det VM i F3J og dette går den 
5-10.August i Lappeenranta, Finland. For 
første gang vil vi nå stille med fullt lag, 
både Juniorer og Seniorer samt en eller to 
Lagledere. Landslaget har også hatt sitt 
første møte hvor vi fikk diskutert 
innsatsen frem mot VM og hvordan vi 
skal få trent praktisk gjennom sesongen. 
Landslaget består av disse personene: 
Seniorer: Inge Balswick, Jo Grini og 
Ronny Sandslett. Juniorer: Anders B. 
Krogvig, Alexander Westby og 
Alexander Svenning. Lagleder er Finn 
Krogvig. Foreløpig har vi ikke tilknyttet 
oss så mange sponsorer, men har begynnt 
å jobbe litt i korridorene. Nå er ikke 
Finland så veldig langt unna, men 
hovedmålet er å få dekket utgifter til reise 
og opphold slik at dette ikke stopper 
enkelte å delta. Sponsorer er hjertelig 
velkommen til å ta kontakt. Om ikke alt 
for lenge skulle også en ny webside være 
på plass. www.F3J.no burde bli enkelt å 
huske for alle og enhver. 

Sett og hørt: 
-NM F3J og F3B 2002 vil gå på 
Starmoen og arrangør vil være Løten 
modellflyklubb. Datoen vil bli 19-22.
September. Stevnet vil alltså gå over fire 
dager og det vil bli fløyet oppgaver i 
begge klasser hver dag. 
-Polarcup F3J fortsetter som i fjor, men 
vil gå litt senere på året. Barmark er 
løsenordet og datoen er 25-26.Mai. 
-Viking Race F3F (det nærmeste F3F 
kommer VM) går i Donovaly, Slovakia 
den  31.Aug-7.sept. 
-New unofficial world record F3F. 31,75 
by Craig Toutolmin with Stratos. 
-Det ryktes at flere store miljøer nedover 
Vestfold-kanten ligger i hardtrening foran 
neste sesong, samt at gutta på Vestlandet 
virkelig kommer sterkt også i F3J. 

ERFARINGER MED  
HLG FLY. 

Jeg leste i siste MI om vonde armer og 
"diskoskasting" av HLG seilfly. Jeg har 
holdt på med denne type fly noen år og 
kjenner igjen problemene etter å ha 
forsøkt med konvensjonell strikkstart og 
vinsj med svært dårlige resultater. Det ble 
som å skyte med sprettert. Til slutt ble 
flyene liggende på hylla.  
Men for to år siden kjøpte jeg en 6mm 
høystartstrikk (sort rørstrikk) med en 
lengde på ca 10 meter. Innkjøpet på 
Arvikastevnet kostet meg faktisk hele 
50kroner!!, med klar beskjed fra selgern 
at den var ubrukelig... Det fulgte også 
med snor samt en svær spiker.  
E t t er  n oe  " fo r s k n i n g "  m e d 

kombinasjonen av denne strikken som er 
blitt skjøtet på med ca 8-10 meter 3mm 
"hattestrikk" (innkjøpt i sybutikken), 
samt en reserve line til dragen min og en 
liten "hjemmesydd" fallskjem. Det hele er 
rullet opp på en tomspole for sveiseråd 
med senteraksel av et avløpsrør i PVC 
som rommer fallskjemen. Totallengden 
av det hele ligger på ca 70 meter. (NB. 
må utprøves. Begynn med 80 meter og 
klipp av linen 1 meter av gangen til beste 
resultat oppnås). Resultatet av denne 
"oppskriften", er at jeg stort sett bare har 
fløyet HLG de siste to årene. Mitt størtste 
problem nå er at flyet fort blir vanskelig å 
se når det stiger opp i termikken. For med 
en utgangs høyde på ca 70-90 meter 
uansett vindstyrke, blir det mange og 
lange flyturer. Hemmligheten med dette 
er at strikken blir "TO TRINNS" og drar 
kraftig opp til ca 30 meter, deretter tar 
hattestrikken over og drar saktere til full 
høyde er oppnådd. Problemet med at flyet 
hopper av er helt borte. Strikken festes 
vanligvis med et jordspyd, men på feks 
en fotballbane eller annen plass, fester jeg 
den i målburet, speilet på bilen eller i 
hengerfestet. Det fungerer alle best når 
strikken er festet litt over bakken, slik at 
den ikke får ligge på bakken når den er 
spent opp. Jeg har brukt strikken på helt 
opp til 2.2 meters seilfly.  Da går 
opptrekket veeeldig sakte, men det 
kommer helt opp til slutt.  
For dere som er lei av vonde skuldre og 
ør i toppen, men liker å fly små seilfly : 
Prøv denne "oppskriften" på strikk, den 
anbefales. Vi kan kansje kalle det 
RLHLG..... 
Arild Stordahl HMFK. 

RC-seilflyspalten 

Deler av landslaget F3J 2002 

Bildet taler vel for seg selv ? 
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 Test av  
dekalpapir 

 fra Blekkskriveren.no  
Tester: Jo Grini 

Fra Blekkskriveren.no mottok vi en 
vareprøve på ett dekalpapir som de mente 
måtte være helt glimrende for vår hobby. 
Papiret/merkene kommer i hendig A4 
størrelse og kan brukes sammen med alle 
typer blekkskrivere på markedet. Det er 
en typisk "vannmerke"-dekal og trenger 
derfor å legges i vann før den kan påføres 

den aktuelle gjenstanden. Det som var 
spennende i dette tilfellet var at den 
skulle tåle såkalt "fotoutskrift" og dermed 
kunne hva som helst lages av logoer eller 
bilde av flygeren feks. Den kom også i to 
utgaver: 1. Hvitt papir og 2. 
Gjennomsiktig papir. Det siste blir jo 
perfekt på en modell med farge fra før av. 
Vi fant en passende logo for tilfellet og 
siden jeg akkurat hadde solgt ett F3J-fly 
til en Junior som skal til VM kunne jeg 
ikke la vær å misshandle flyet litt før han 
hentet det. En typisk VM-logo ble funnet 
frem og printet ut på 2400dpi for å ta i 
hardt. Den ferdige utskriften ble så 
beskjært til passende størrelse siden vi 
kan bruke resten av arket til andre logoer. 

Neste skritt er lakkering. For at merket 
skal bli noe holdbart (en blekkskriver er 
normalt ikke vannfast) må man lakkere 
det med klarlakk. På nærmeste Europris 
fant jeg klarlakk til en uslåelig pris av 
19kr boksen!! Det fikk holde til testen 
fant jeg ut. Jeg fulgte bruksanvisningen 
og lakket "vått i vått" som det heter og 
var ferdig på 1min eller så. Ett par timer 
senere hadde lakken tørket og vi var klar 
for neste punkt i bruksanvisningen. 
Nå var lakken tørket og ifølge 
bruksanvisningen skulle man nå beskjære 
motivet enda mer slik at det ble rene 

kanter. Jeg valgte (klok av 
tidligere skade) å lage runde 
hjørner slik at ikke merket 
skal løsne. Ingen problemer 
så langt, men jeg hadde fått 
litt støv i lakken siden jeg 
ikke akkurat har noen 
lakkboks. 
Nå var det på tide å leke seg 
litt på badet. Kummen ble 
fyllt opp med litt vann, 
dertill tilhørende badeand 
funnet frem og så var vi 
igang. 20 sekunder under 

vann og merket løsnet fra papiret. 
Nå kom det spennende, overføring til 
modellen. Merket ble strategisk plassert 
og papiret dratt av mens merket ble holdt 
igjen i andre enden. Det hele gikk helt 
smertefritt inntill jeg skulle "finjustere" 
bare ørlite granne etter at merket hadde 
sittet på en stund. Da røyk det!! Litt 
banning og enda litt justering... Det ble 
ganske bra, men jeg lager nok ett nytt 
etterhvert. Uansett ble resultatet meget 
bra og som dere ser av bildene kom 
modellen virkelig til sin rett med det rette 
merket. 
Konklusjon:  
Enkelt å få til ett bra resultat, særlig siden 
man kan velge gjennomsiktig plast. Litt 
synd at man må lakke for å få merket 
vannfast og plasten er ganske tynn å job-
be med når den kommer av papiret. Om 
den er "fuel-proof" har jeg ingen anelse 
om, bruksanvisningen sier: "Glass og 
porselen dekorert med dekaler tåler å vas-
kes lett for hånd, men ikke maskinvask". 
Det ferdige resultatet ble uansett meget 
tøft slik jeg ser det og det skal bli spen-
nende å se om den tåler litt håndtering. 

RC-seilflyspalten 

Papiret får en omgang med vann. Badeanden klagde ikke på det kalde vannet…. 
Under: Det ferdige resultatet ble ikke så verst. 

Klar til lakkering. 



                                                                            Modellfly Informasjon 9/9999                                                                      7 

Utviklingen går videre! 
Test av X-wing fra Flying Wings. 

Tester: Jo Grini 
Forrige gang vi testet flygende vinger var 
det vinger som vel kan kalles 
”førstegenerasjons elektro-vinger”. Dette 
var vinger bygget på samme prinsipp som 
de velkjente hangvingene, men påmontert 
motor. Siden den gang har utviklingen 

gått videre. Flere leverandører er nå på 
banen med nye vinger i ymse variasjoner, 
både med og uten motor. Denne gangen 
har redaksjonen fått tilsendt en X-wing 
fra Flying Wings i Stavanger. Vingen er 
ment som ren elektromodell og kan 
utstyres med flere motoralternativer. 
Siden jeg har blitt meget glad i disse 
”gunther-proppelene” som tåler en trøkk 
har jeg valgt å teste modellen med en 
Graupner speed 280, samt race-utgaven 
av denne. Av batterier har jeg blitt godt 
kjent med Sanyo 350AE som er en ok 
celle til små elektromodeller. Spesiellt 
siden jeg også skal fly disse om vinteren 
(NiMh fungerer dårlig i kulde). 6 celler 
har jeg brukt i mine kombinasjoner, men 
speed 280-motoren kan godt gå p feks 8 
hvis den blir  innkjørt først. 
Materialvalget på vingen har denne 
gangen blitt EPP. Denne type skum er av 
typen som får tilbake sin opprinnelige 
form hvis man ”treffer en hindring på 
veien...”. En av bakdelene med skummet 
er at det er mykt, men brukt på den rette 
måten og stivet av der det er behov er det 
ett fantastisk materiale. Lime materialet 
kan gjøres med epoxy, men også spesial-
lynlim er nå å få kjøpt i butikker. Vanlig 
lynlim vil etse igjennom isoporen og det 

vil også endel andre løsningsmidler 
gjøre. Vær forsiktig med hva man 
feks dekorerer modellen med hvis 
du skal spraylakke den. Ta en test!  
Utstyr: 
Jeg har allerede skrevet om speed 
280, Gunther og 6 celler. Av annet 
utstyr trengs det 5A regulator med 
bec (større hvis det velges 
kraftigere motoralternativ), en 

relativt lett mottaker og 2 stk servoer 
6-20g. Jeg valgte å sette inn GWS naro-
servoer som også selges under navnet 
Multiplex MS-X3. Servoen er meget 

prisgunstig (MS-X3 245kr), men hvis 
man ønsker å spare vekt er 6-8g servoer 
ett helt ”naturlig” valg. Dog vil du 
kanskje måtte skifte drevsett etter en 
stund. I pakken følger det med det mest 
essensielle, men i tilegg trenger man: 
Glassfibertape, lim, litt 1mm finer, 2stk 
servoskjøteledning og litt godt humør i 
ca.2 timer. 
Bygging: 
Bruksanvisningen er ganske bra, selv om 
jeg har fått en veldig tidlig versjon. Hull i 
skummet for utstyr og ledninger skal 
skjæres med kniv, men dette fant jeg 

X-wing klar til dyst på isen! Foto: Jo Grini 

Yeeha! Foto: Arild Hagabråten 

Første kast av X-wing. Foto: selvutløser Jo Grini 
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vanskelig med ett så ”gjenstridig” skum. 
En mye lettere metode er å varme en 
bøyd pianotråd med blåselampe og la 
denne ”smelte” plass som en kniv. 
Servoer skal presses på plass og trenger 
egentlig ikke festes på annen måte. Annet 
utstyr trenger kun ett ”beskyttende” lag 
med glassfibertape og sitter derfor fint. 
Det er beskrevet å bruke 3M77-spray for 
at glassfibertapen skal sitte godt på 
skummet. Jeg valgte heller å ta en runde 
med strykejernet etterpå. Tapen sitter da 
temmelig bra, men det er stor forskjell på 
forskjellige merker tape. Jeg fikk kun ett 
problem med monteringen i følge 
bruksanvisningen. Siden servoer er tenkt 
montert bak tyngdepunktet ble mine 
”store” servoer kanskje litt tunge. 
Tyngdepunktet kom derfor på 20cm 
istedenfor 18cm som beskrevet. Etter å ha 
prøvd modellen både med og uten bly har 
jeg faktisk kommet til at 20cm er der jeg 
vil ha det. Men, likevel vil jeg nok 
anbefale alle å tilstrebe 18cm under 
bygging. 
Flyging: 
Modellen kan vel egentlig ikke anbefales 

for nybegynnere, men vil uansett tåle en 
støyt siden det meste er i EPP-skum. Den 
er ganske akrobatisk og ryggflyging, 
loop, rolling circle er faktisk mulig selv 
med standard 280 og 6 celler. Oppsettet 
er tydeligvis meget riktig sammen med 
en totalvekt på kun 330g (310g med 
lettere servoer). Flyfarten er såpass lav og 
vendbarheten så god at jeg har utført både 
ryggflyging, roll og loop i en håndballhall 
med god margin. Likevel er det ute den 
kommer til sin rett med rolling circle 2-
4m over bakken. 
Konklusjon: 
X-wing er ment som erstatter for V-
tronic, men åpner for mye mer akrobatik 
og burde være en nr.2 modell etter å ha 
brukt opp en V-tronic. Er man derimot 
erfaren, vil denne modellen være meget 
fin å ha hengende klar i bilen når 
lunsjpausen nærmer seg. Vingen koster 
250kr, men husk å kjøp forlengende 
aksling i karbon til 30kr. Denne gjør at 
propellen kommer fri av vingen og gjør 
den mer effektiv. Vingen kan kjøpes hos 
Flying Wings i Stavanger. Webadresse: 
http://www.cirrus-rcfk.no/fw  

"Stevnemøte" F3J 
Silent Flight Team Hadeland har for 6. 
gang gleden av å invitere natur-, glass-, 
m a t -  o g  t e r m i k k - e l s k e n d e 
modellflyvenner til sesongåpning, med 
årets første "Stevnemøte" i F3J. De som 
har vært der tidligere vet vi kommer 
tilbake. De som ikke har vært med 
tidligere, vet ikke hva de går glipp av... 
Det hele finner sted innerst i 
Randsfjorden ved Hadeland Glassverk, 
Søndag 24. mars 2002.  
Siste frist for påmelding blir dagen i 
forveien, Lørdag 23. mars kl. 18:00. 
Dette for å slippe å stå på isen å lage 
startlister. Vi rekker derfor å fly 4 
komplette omganger ila. en kort 
vinterdag! Startkontingent blir kr. 100,-. 
Konkurransedagen blir det briefing kl. 
10:00 og konkurransestart kl. 10:30. Kl. 
17:00 konkurransedagen blir det 
organisert middag på Hadeland Glassverk 
(Låven). Det er ikke tillatt med 2-manns 
løping, dog. kan omlenk og evt. 
"ankermann" benyttes. Det gis også 
mulighet til lagpåmelding à 3 mann (eller 
2). Arrangementskomitèen forbeholder 
seg likevel retten til å splitte disse dersom 
det blir umulig å få gruppene til "å gå 
ihop". Grunnet innrullering av NAK 
Modellflyseksjonen i NLF/NIF, og 
samtidig en innskjerpelse av reglene for 
arrangering av Norgescup-stevner, vil 
årets første Stevnemøte ikke telle med i 
årets Norgescup F3J. Dette betinger at 
arrangørklubben er tilsluttet NLF/NIF, 
noe altså SFTH ikke er (vi er vel egentlig 
ikke noen klubb engang :-)  
Lørdag 23. mars 2001 vil bli brukt til fri 
flyving/trening på isen. Altså i 
utgangspunktet ikke noe organisert. "Det 
ryktes" at landslaget F3J 2002, som en 
del av oppkjøringen til VM F3J i Finland, 
vil ha en av sine første treningssamlinger 
denne lørdagen. Dette gjelder både 
junior- og senior-laget, dvs. 6 stk. 
treningsvillige F3J flyvere, med klare 
målsetninger for sesongen. Velkommen 
skal dere være! Det blir sikkert en fin 
mulighet til inntrimming av F3J-
maskinene på isen denne dagen for de 
som ønsker å "tjuvtrene" litt.  
Inge Balswick 
mob:91105803, inge@balswick.no X-wing klar for dyst mens strandsteiner bryter opp av isen. Foto: Jo Grini 

X-wing i lufta. Foto: Arild Hagabråten 


