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Kalender!
F1 – Friflyg
22 april Vårtävling Kongenhus Mindepark Danmark

22 april Vårmaxen Trollhä�ans modellflygfält

27 maj Jutland Heath CUP Viborg Danmark

28 maj Norwegian Cup Viborg Danmark

1 juli Fedingshult friflygande skala

1 juli Swedish Cup Mysinge Hög Öland

2 juli Alvaret Cup Mysinge Hög Öland

5-6 aug Hispano.France Frankrike

9-10 aug 2023 Journées interna�onales du Poitou Noize Fra

2 sep DM Skjern

23 sep Höstmaxen Trollhätytans Modellflygplats

14 okt Jyllandsslaget Kongenshus

F2 – Linflyg
7 april Häxvrålet Kungsbacka
22 april Snobben Cup 1 Nymölla
5-7 maj WC F2D Tjeckien
7 maj Linflygets dag Västerås
18-20 maj WC F2B Karlskoga
20-21 maj Swiss Champs F2A-B-C
27-27 maj WC Herning Danmark
10 juni Old�merträff Kungsbacka
17 juni Karlskoga-racet
23-25 juni WC F2B Italien
26 jun 2 jul 2*WC F2A-C Polen
1-2 jul WC F2D Spanien
2 juli Karlskoga-combaten
13-16 jul 2*WC F2A-B-C Frankrike
23-24 juli WC F2A-B-C Belgien
29 juli Snobben Cup 2 Nymölla
4-5 aug WC F2A-B-C-D Polen
8-13 aug EM Polen
26-27 aug WC F2B Österrike
26-27 aug SM Västerås
7-10 sep 2*WC Italien
9 sep Västkus�räffen Kungsbacka
10 sep Västerås open
23-24 sep Vänersborgs-pokalen
30 sep 1 okt Snobben Cup 3 Nymölla

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

24-26 nov Eurocombat Spanien

F3A – RC

F3 Segel
1 april Hangträff aprilvinden Stockholm

23 april Termikträff Stockholm

6 maj Avrostningsspeed Örebro

6 maj F5J Gråbo

20 maj F5J Stockholm

10 juni F5J Brännebrona GP SM

1 juli F5J Hallstahammar

5 aug F5J Stockholm

23 sep F3B Höstspeed Örebro

30 sep F5J Stockholm

7 okt Hangträff

F3C F3N Helikopter
6-7 maj F3C Trollhättan

2-4 juni Ribe Danmark

2-9 aug VM Muncie Indiana USA

26-27 aug SM RFK Viggen

F3D F3R F3T F5D - Pylon
6-7 maj Tyska Mästerskapen Senftenberg
27-28 maj Europacup Pisa Italien
17-18 juni Europacup Rothenburg Tyskland
29 jul - 5 aug VM Nederländerna

AirCombat

IMAC http://www.mini-iac.se/

13-14 maj Älmhult

3-4 juni Påldalen Södertälje

17-18 juni Brännebrona

12-13 Ripa Cup Ripa

23-27 aug Leszno Polen

9-10 sept Helsingborg

FPV Combat
https://www.mmfk.se/

Oldtimer
22 april Vårtävling Trollhättan(Gendalen)
https://mfk-slandan.se/
12-14 maj Old boys med Old Toys på Ripa
10 juni Lin-Oldtimerträff Kungsbacka
24-26 aug OT-SM
23 sep Hösttävlingen Trollhättan(Gendalen)
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F4 – SKALA

h�ps://f4sweden.org/
22-23 apr popskala Älmhult
20 maj popskala Gripen
3 juni popskala Stranda
17-18 juni F4C/H Gripen
1 juli Friflygande skala Fedingshult
5-6 aug F4C/H Älmhult
12 aug popskala Udevalla
26-27 aug F4C/H Hökaklubben
2 sep popskala AKMG Kode

F9- h�ps://www.dronecup.se/nyheter/
22 april Barkarby
13 maj Örebro
6 juni GBG
1 juli Malmö
19 augus� Halmstad
9 september Show UAS Forum Sweden
30sep Söderköping

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

Välkommen till Karlskoga World Cup 2023
Tävlingen hålls traditionsenligt under Kristi
Himmelsfärdshelgen vilket i år betyder 18-20
maj.
Världscupklass:
F2B Stunt
Övriga klasser:
Weatherman Vintage Speed
Classic Stunt
Semistunt (Riksmästerskap)
Preliminärt schema:
Torsdag 18 maj: Classic Sunt, Weatherman
Vintage Speed
Fredag 19 maj: F2B, Semistunt,
Weatherman Vintage Speed
Lördag 20 maj: F2B, Semistunt,
Weatherman Vintage Speed
Söndag 21 maj: Reservdag
Första start 9.30 alla dagar

12-14 maj Old boys med Old Toys på Ripa

17-21 maj Kristihimmelsfärd i Rembo
17-21 maj Kristiflygarhelg Ripa
16-18 juni Slaeb og Snak Saeby
22-25 juni Midsommarträff Ripa
23-25 juni Midsommar på Dragsängarna
8 juli Sjöflygträff på Dragsängarna
6-9 juli Östersundsträffen
5 aug Nostalgi svenskt RC Dragsängarna
17-23 juli RIpaveckan
2 sep Modellflygets dag Dragsängarna

Modellvänner finns på www.modellvanner.se.

Alla är välkomna att skicka material till
modell@pgdata.se

Har du någon idé om reportage så ring gärna
om du inte vill skriva.

Patrik Gertsson
Ålvägen 10
29672 Yngsjö

0709 763384

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

Tack alla som hjälper till!!
/ Patrik Gertsson
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SMFF Årsmöte
Mötet gick på Zoom lördagen den 9 mars kl
10-12. Omröstningar skedde i VoteIt som har
uppdaterats sedan tidigare år.

Alla handlingar inför mötet finns på SMFFs
hemsida. Vi var strax under 30 personer på
Zoom och om jag förstår det rätt så var det bara
någon mer än 20 personer som röstade. Det var
väldigt få tillfällen att rösta då allting var väldigt
bra förberett och mötesordföranden visste hur
man skulle formulera frågorna.

Anders Åkvist från Chalmers Ballongcorps höll i
klubban.

Antalet medlemmar under 2022 var 2257
seniorer och 126 juniorer. Antalet möjliga röster
var ca 189 (om jag räknat rätt). Lite drygt 10% av
medlemmarna lät sin röst höras på mötet men
det var bara ungefär 1% med på mötet.

Hemsidan för SMFF har fått en riktigt
uppfräschning! Det gäller både utseende och
innehåll. Anna Grönvall är sekreterare i SMFF
och någon anonym norrifrån gissade att
”leĳoninnan” stod bakom det fina resultatet.
Anna Grönvall har dessutom ett världrekord som
satt Sveriges modellflygare på kartan. Inte att
förglömma är att sveriges pylonflygare blev
värlsmästare 2022!

Rekordtabellen har kommit upp på hemsidan
efter en lista i Modellflygnytt 2003. Det finns
gamla fel och den har inte uppdaterats med
Annas nya rekord.

Under ”övriga frågor” kom frågan om
Framtidsgruppen upp. Frågan är om det är
möjligt med en sammanslagning av SMFF och
RCFF. Det finns ett par fundamentala skillnader.
I RCFF är alla personer medlemmar men i SMFF
är det klubbarna som är medlemmar. I princip
kan hela RCFF tänkas som en klubb. SMFF har
haft en ”virtuell klubb” för personer som inte är
anslutna på annat sätt. Riksidrottsföbundet
(Folkesson) ansluter klubbar. Det finns fördelar
att kunna använda RF när det gäller utbildningar
och bidrag. SMFF överväger att använda
Cardskipper mera aktivt att ta in medlemsavgift
liksom RCFF. Medlemsavgiften är numera
samma (100 kronor) för RCFF och SMFF.
Försäkringen är i princip identisk.
Säkerhetsreglerna är i princip identiska. RCFF
administrerar modellflygdatabasen för alla
medlemmar och klubbar (mot TS).

Jämfört med våra grannländer Danmark och
Norge så ligger Sverige lågt i medlemsantal för
modellflygare.

Det var inte mycket nyheter i
styrelsen. Tomas Leĳon avgick
och ersattes av Per Vässmar som
vice ordförande.

Conny Ulvestaf ersätter Per
Findahl i elit. Otto Svensson från
Hökaklubben är nu med i elit och
representerar skalaflygarna.

Det pratades om val av en
”kommunikatör”, men detta är
ingen post enligt stadgarna så det
beslutas/adjungeras internt av
styrelsen .

En fråga som kom upp och tog en
stor del av mötestiden var
angående versamhetsplanen för
skalaflyget under 2023. Problemet
var att skalaflygarna bestämt att
landslag ska tas ut via tre tävlingar
om året i 2 år. Under 2022 blev det
bara två tävlingar så den stora
saken var om det skulle vara 3
eller 4 uttagningstävlingar under
2023. Denna typ av frågor sköts
helt i elitgruppen så frågan
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Clas Ohlson
har ju inte mycket med modellflyg att göra men
jag hittade en katalog från 1933 - 90 år sedan.
Företaget bildades redan 1918.

Under några år så fanns det modellflygmaterial i
katalogen, men i dag är ClasOhlson väldigt lik
de andra teknikbutikerna i galleriorna.

Med dagens energikaos så är det många som
har börjat elda med ved igen.

Vedspäntaren för 1:95 kostar 1995:- i dag.
Kollar man på konsumentprisindex borde den
kostat 65 kronor (33 gånger har idexet gått upp
- från 151 till 5015).

En gammal grammofon
står nog på en hylla.

1600 kronor kan väl vara
rimligt i dag - och i dag
kopplar man vinylspelaren
via USB till datorn.

En elektrisk båt var nog lockande för en
blivande modellflygare, och en ångamskin är
aldrig fel. Metatabletterna påminner väl om
Jetex?

Sommartid
Vi har passerat ”vårståndet” så dagarna ska vara
längre än nätterna. Vi har även fått Sommartid
och i alla fall en av klockorna som inte ställer om
sig visar nu åter rätt tid. Det fina är att vi har fått
en timme mera flygljus på kvällen och det blir
snabbt längre ljusa kvällar. Snart börjar
klubbarna med sina flygkvällar med korvgrillning.

Kalendern börjar få innehåll och redan den 22
april verkar det som att det är flera olika klasser
som har aktiviteter.

Gillar man friflyg kan man välja mellan
Trollhättan och Jylland.

För linflygare finns årets andra tävling i Nymölla
och där kan man förvänta sig danskt deltagande.

Segelflygarna har termikträff i Stockholm samma
helg.

Skalaflygarna har träff i Älmhult och då kan man
förhoppningsvis åka till IKEA museum och äta
stekt sill med potatismos till ett facilt pris om man
inte stöttar klubben med grillat.

Swedish Drone Cup träffas på Barkarby.

Det är flera klasser där jag inte hiottat någon
kalender - har ni tips så hör av er så kommer det
med i nästa nummer.

På omslaget ser vi lite tranor som kommer för att
äta och vila upp sig inför sista etappen norröver
när vädret blir lite bättre. Några par stannar kvar
och har redan hittat sina boställen sedan förra
året.
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h�ps://www.mjd.se/

LÄNKAR - FAVORITER

Saknar du länkar ?
Hör av dig så lägger vi upp länkar och
beskrivningar på firmor som har material för
modellflygare.

www.rc-shoppen.se är en relativt ny firma i
Ödeshög med både byggsatser och
byggmaterial. Traditionella modeller och riktigt
moderna.

Mbs-rcmodels.se från Herrljunga har funnits i
flera år. De har nog tagit över mycket från gamla
hobbyträ när det gäller leverans av bra kvalitet
på balsa och tillbehör.

MBS egna byggsatser till bland annat SK60, J35
Draken, J37 Viggen och ”Tummelisa” är det
många som gillar.

Självklart i princip allt man kan behöva för
hobbyn.


