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Nytt fra Lima November Decals!

Neste runde: SAS DC9-41, SAS MD80 og  SAS MD87. alle i de siste fargene! 





Abonner på Norges 
eneste magasin 
som tar for seg 
mangfoldet i norsk 
flyhistorie. Store 
og små hendelser 
– ikke bare 
flyene, men også 
menneskene bak 
maskinene.

Hva har skjedd i vårt langstrakte 
land i forskjellige tidsepoker i vår 
flyhistorie – i krig og i fredstid - fra 
”Start” fram til i dag?

NOEN SKAPER FLYHISTORIEN

ANDRE TAR VARE PÅ DEN

Republic F-84E Thunderjet, serienummer 51-9578, T3-X, 717 Skvadron på 
Sola i 1956. Foto: Royal Norwegian Air Force Academy v/Per-Jarle Sogn.

VI FORTELLER DEN VIDERE 

– TIL DEG!
Falkenhorsts “Insulinfly”

COB-base Sola

Storch på Sola Dietrich DP.IX i Norge

Nr. 44 - Juni 2017
Norsk Luftfartshistorisk Magasin

Pris kr. 105,-

e So

IX i NIX i No

Republic Seabee

Stockholmsruten
Beechcraft 18 i Norge

Luftfartøysvern i Norge

Nr. 45 - November 2017

Norsk Luftfartshistorisk Magasin

Pris kr. 105,-

Årsabonnement på Flyhistorie (4 nummer pr 
kalenderår) tegnes enklest gjennom å betale 
inn kr 400, til kontonummer  4750.50.61167.
Vi vil gjerne at du oppgir ditt navn og 
e-postadresse i meldingsfeltet.

www.flyhistorie.no

Adresse: Flyhistorie, Norsk Luftfartsmuseum, Postboks 1124, 8001 Bodø
e-post: redaksjon@flyhistorie.no.

Stockholmsrut
Stockholmsruten

pr
e

no

Operasjon ”Potluck”
OpOpepereraras

luck”lucuckck””k”

Da Mjøsa ble flyplass
Med vaskebalje over Gardermoen Sikorsky S.51 og S.55 i Norge

Nr. 46 - Desember 2017

Norsk Luftfartshistorisk Magasin

Pris kr. 105,-





Vingtor Decals
vingtor@vingtor.net - www.vingtor.net

Nye dekaler forWestland Sea King Mk.43/43B

Kommer i løpet av våren 2018

Tidlig og sen 

merking

1/72 og 1/48 

skala

SEA KING
HIGH
VOLTAGE

JACK POINT UNDER I

PYLON LATCH

LONG PIN DOWN TO LOCK
LONG PIN DOWN TO STOW
LONG PIN UP TO UNLOCK

INSERT PYLON BAR

INTERMEDIATE GEAR BOX
FILL AND DRAIN INSIDE

I

MOORING POINT UNDER

BLADE STOWAGE FITTING

FUEL TANK VENTFUEL TANK VENT

H-515

HYD. REFILL
ACCESS PANEL UTILITY

XXX XXXX
XXXXX XXXXX XXX

HAND HOLD

ACCESS PANEL

FUEL TANK VENT

K.O. (DRAINING WATER)

FUEL COMPT VENT FUEL COMPT VENT FUEL COMPT VENT

FUEL COMPT VENT

OIL MIL-L-23699 LONG CABLE
SLING FITTING

LONG CABLE
SLING FITTING

LONG CABLE
SLING FITTING

HYDRAULIC DRAIN

FUEL CAP: 406. IMP..GALLS
FUEL:             
F 35 AVTUR
F 44 AVCAT
F 40 AVTAG
F 45 AVTAG

GROUND (EARTH) HERE

GROUND (EARTH) HERE

THERMAL DISCHARGE INDICATOR

TRANSMISSION REFILL
ACCESS PANEL

OIL MIL-L-23699

I
XXXXXXXXXXXXMETHANE

FIRE BOTTLE SIGHT GAUGE ACCESS

H-515

WARNING
DO NOT CLIMB AIRCRAFT
WITH ENGINE OPERATING

EXHAUST

CLEARKEEP

TO OPEN-PUSH
TURN HANDLE & PULL

HOLD HANDLE IN OPEN POSITION
WHEN CLOSING PLATFORM

SERVICE PLATFORM

SERVICE PLATFORM

IN CASE OF FIRE
FIGHT FIRE HERE

ENGINE HOIST SOCKET

ELEC. COMPT. EXHAUST    AERIAL COMPT. EXHAUST

EXIT RELEASE-PRESS
BUTTON-TURN (HANDLE-
PULL OUT WINDOW

CUT FOR EMERGENCY
RESCUE

TO OPEN - PRESS BUTTON
TURN HANDLE

TO OPEN - PRESS
AND TURN

EXIT RELEASE
TURN

DRAIN SCREW
UNDER  I

TYRE PRESSURE
90-95 LB. MAIN WHEELS

BILGE PUMP ACCESS

JACK AND JIG     POINT UNDER       
JACK POINT I     CENTRE STN.221

AIR BOTTLE INSPECTION PANEL

BILGE PUMP ACCESS

N
O
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A
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D
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LD

SEA KING

PULL TO
DEPLOY

LIFERAFT

JACK POINT UNDER I

PRESSURE 40-50 LBS. 40 IN
MAX SUCTION 3 LBS. 40 IN

BLADE STOWAGE   FITTING

MOORING POINT UNDER

TYRE PRESSURE
70-75 LB. TAIL WHEEL

BLADE STOWAGE FITTING

HAND HOLD

I

HYD. REFILL
ACCESS PANEL UTILITY

XXXXXXXXXXXXMETHANE
FIRE BOTTLE SIGHT GAUGE ACCESS

WARNING
DO NOT CLIMB AIRCRAFT WITH ENGINE OPERATING

DO NOT FOLD ROTOR BLADES
BEFORE REMOVAL OF AFT HOIST

EXHAUST

CLEARKEEP

TO OPEN-PUSH
TURN HANDLE & PULL

ENGINE HOIST SOCKET

HOLD HANDLE IN OPEN POSITION
WHEN CLOSING PLATFORM

IN CASE OF FIRE
FIGHT FIRE HERE

SERVICE PLATFORM

EXIT RELEASE-PRESS
BUTTON-TURN (HANDLE-
PULL OUT WINDOW

EXIT RELEASE
PULL DOWN

CUT FOR EMERGENCY
RESCUE

I

FUEL CAP:
406. IMP..GALLS
FUEL:
F 35 AVTUR
F 44 AVCAT
F 40 AVTAG
F 45 AVTAG

GROUND (EARTH) HERE

SELECTIONS
PRESSURE REFUEL/FUEL

FILL TANKS XXXX XXX
PUT XXX LOCXXX TO ON

AFT TANKS OFF
PUT FWD TANKS TO ON OR OFF

NO TANKS ONLY
PUT AFT TANKS SWITCH TO 0

FWD TANK SWITCH TO ON OR OFF

ELEC. COMPT. EXHAUST

AIR BOTTLE INSPECTION PANEL

BILGE PUMP ACCESS

BILGE PUMP ACCESS

DRAIN SCREW
UNDER  I

TYRE PRESSURE
90-95 LB. MAIN WHEELS

Collins

I
RADOME FINISH AS SUPPLIED

BY MANUFACTURER

DO NOT OVERPAINT

RESCUE  HOIST  CAP
600  LB.  MAX

TOTAL  LOAD  FOR  BOTH  RESCUE
HOISTS  MUST  NOT  EXCEED  900  LB

RESCUE  HOIST  CAP
600  LB.  MAX

TOTAL  LOAD  FOR  BOTH  RESCUE
HOISTS  MUST  NOT  EXCEED  900  LB



















Jeg har ha   sansen for P-40 med haikje   helt siden  dlig på 1960-tallet. Den gangen leste vi mye i tegneseriehe  er, 
og et spesialnummer av Illustrerte klassikere ble rene bibelen om Andre verdenskrig for oss gu  er. I ei av 
tegneserierutene i de  e he  et var det omtale av Flying Tigers, som opererte med suksess over Kina mot Japanerne.  

    

Jeg husker også at broren min  kk et byggese   av brun plast i omtrent skala 1:48 av en P-40 med haikje  . Det var 
o  e størrelsen på eska som bestemte skalaen den gangen, ikke omvendt. Konturene av haikje  en, rundellene og 
kamoen var rissa inn i over  ata for å le  e malingsjobben. Akk! Det har jeg heldigvis ikke noe bilde av, så det skal dere 
bli spart for. Noen år senere bygde jeg Air  x si   P-40-byggese   i skala 1:72, med ørkenkamo og haikje  , med piloten 
si  ende på pinne og ellers ingen detaljer i cockpiten. Dere skal få slippe å se bilde av det også. Det har skjedd en del 
utvikling på byggese   ronten siden den gangen. 

I 2016 kom Air  x ut med si   nye P-40B Warhawk-byggese   i skala 1:48, og en gruppe Telford-farere bestemte seg 
for å starte et minigruppebygg med utgangspunkt i de  e  o  e byggese  et og med en felles byggetråd i forumet. 



Verdien av byggetråden er i e  er  d dessverre bli   sterkt redusert på grunn av poli  kken  l Photobucket, som har 
ført  l at de  este bildene har forsvunnet. Byggetråden med   elen «Grav frem stridsøksen! Minigruppebygg for 
Air  x P-40B», kom  l slu   opp i 43 sider. Undertegnede fulgte interessert med, og da Kos   på side 21 kunngjorde at 
han hadde kjøpt to byggese   og  lbød et gra  s byggese  , var undertegnede rask med å slå  l. Takk  l Kos  ! 

Jeg bes  lte sporenstreks maskeringsse   for kamoen, samt setebelter og et eksosrørse  . Egentlig er eksosrøra i 
byggese  et bra, men de må bores opp for å bli hule. Jeg valgte å kjøpe ny   eksosanlegg. 

Dermed var jeg også med i de  e inspirerende gruppebygget. Det  ne med de  e minigruppebygget som var basert 
på samme byggese  , var at deltakerne drev research om  ytypen og delte kunnskapen med de andre. Byggetekniske 
erfaringer ble også diskutert, og vi hadde sjølsagt den obligatoriske fargedeba  en om Du Pont-farger, de amerikanske 
utgavene av bri  ske farger. Denne lenka, som Rune fant, gir svar på mye: h  p://www.ratomodeling.com/ar  cles/
AVG_cammo/  

Air  xbyggese  et inneholder dekaler og valg av deler for to varianter: En amerikansk P-40B fra forsvaret av Pearl 
Harbor i 1941 og en Flying Tiger fra American Voluntary Group (AVG) som opererte med mot japanerne over Kina. Jeg 
bestemte meg for den sistnevnte varianten, både fordi P-40 har en nesepro  l som formelig ber om haikje   og fordi 
modellen dermed også kunne delta i det o   sielle Tiger-gruppebygget  l IPMS Norge. 

Støpemerker på synlige steder er det lite av i de  e byggese  et, men nede i den dukkledde delen i 
hovedhjulbrønnene er det et par støpemerker som en gjerne oppdager e  er at en har malt hjulbrønnene.

Setebelter mangler fullstendig i byggese  et. Det er li   rart at byggese  produsenter utelater en så synlig detalj i et 
ellers ganske detaljert interiør. Jeg kjøpte og limte på plass fotoetsa setebelter fra Eduard. I bunnen av cockpiten ser 
det ut  l at det skal være et kompass. Jeg fant et kompass-dekal fra et instrumentark som jeg hadde liggende og limte 
det på plass.

 Cockpit-interiøret ble malt Acrylix 1117 
Interior Green, tynna med blå Jif og resten en sinkkromatgul blanding og dere  er limt på plass  l den problema  ske 
høyresida. Merk: Kantete sete for maskinene  l Flying Tigers, som var av eksportversjonen 81A-2

En felles erfaring i forumet var at delene i byggese  et går ganske greit sammen, med  re unntak. Det første 
problemet er sammenliminga av skroghalvdelene. Det ser ut  l at det er en støpefeil i byggese  et, som fører  l at 
høyre skroghalvdel buler li   innover, slik at det må press  l for å få de to skroghalvdelene sammen. Deltakerne i 
forumet valgte ulike løsninger for å løse problemet. Noen limte sidepanelene  l hver sin skroghalvdel. Jeg limte hele 
interiøret  l høyre skroghalvdel først. Det andre problemet er to plater på nesen som ikke passer helt, og det tredje 
problemet er «knærne» ved vingerø  ene som utgjør fremre del av understellsbrønnene. Det  erde problemet er at 
det le   blir ei stor glippe mellom spinneren og cowlingen, så der krevdes det  lpasning.

Air  x-byggese   har pleid å ha dype panellinjer og grov naglestruktur. Panellinjene i P-40B-byggese  et er kanskje 



li   dype, men  l å leve med, synes jeg. Nagler er derimot helt utla   i de  e byggese  et. Noen gruppebyggdeltakere 
lagde naglerekker med der  l egnet redskap.

Et lite minus ellers med Air  x-byggese  et er manglende info om hvilke deler som skal brukes i hvilken variant, der det 
er valg mellom deler. Pearl Harbor-forsvarerne brukte standard P-40B, mens AVG brukte en eksportvariant, kalt 81A-
2, som var beregna på britene. Disse hadde blant annet ulike seter og frontglass. Her slapp jeg å gå i fella, fordi de  e 
alt var diskutert i byggetråden før jeg starta. Eksportvarianten, som Flying Tigers brukte, hadde setetypen med re   
kant og hadde frontglass uten innfelt ramme. 

 Panserglass på Cur  ss P-40B og 81A-2

Et annet valg er kjølekla  er på undersida. Der er det valg mellom innfelte og hengende kjølekla  er. E  er å ha 
undersøkt saken på ne  et og få    llegsinfo på forumet, kom jeg  l at  y på bakken pleide å stå med hengende 
kjølekla  er, mens de pleide å være lukka under  yging. 

 Hengende kjølekla  er montert. Jeg fylte limsprekken under 
nesepar  et med ei plaststripe og pussa den i plan med resten av  ata.

 Piloter fra AVG foran  yet  l Flight leader 



Charles Older. Vi merker oss hengende kjøle  apper, landingslys under venstre vinge og en støvete brungul  ate. 
Propellbladene mangler gule tupper.

Foto av 81A-2 som  lhørte AVG viser at det skal være et landingslys under venstre vinge. Det er rissa inn en sirkel på 
det stedet i Air  x-byggese  et. Det ser ut  l at del 80 på den klare støperamma kanskje er ment som landingslys, men 
det står ingen  ng om landingslys i byggeanvisningene. E  ersom jeg ikke oppdaga de  e før e  er at vingehalvdelene 
var limt sammen, så må  e jeg improvisere et lys. Jeg borra opp hull og brukte en bit klarplast som ble malt sølv i 
enden. Dere  er stansa jeg ut en bit klar innpakningsplast som glass. En enklere måte hadde nok vært å bore ei grop 
og fylle med hvitlim.

Halerora ble sa   på plass uten lim, slik at de ble bevegelige. Jeg lot halerora henge li  , slik de normalt gjør på bilder 
av parkerte  y.

I det glassdekte området like bak cockpiten er det to lokk på venstre side. Det fremste lokket skal være rødt og det 
bakerste blankt. Enkelte bilder viser mye drivsto  søl nedover skrogsida fra det bakerste lokket. Jeg prøvde å illudere 
det med «olje» fra MIG under væringsfasen  l slu  , men var kanskje li   for forsik  g.

 Noen  ps å hente her: Rødt 
og blankt tanklokk med drivsto  søl. Overmalt walkay og avsli   maling ved vingerota og på propellen.

Cockpiten kan bygges med åpen eller lukka hood. Dersom en bygger med åpen he  e, bør en lime på en bit strukket 
plast for å representere skinna som cockpithe  a glir på. Jeg valgte å bygge åpen.  Underveis  l Skala løsna he  a jeg 
hadde limt på med trelim. En bør gjøre oppmerksom på transportskader når en s  ller ut modeller på Skala, men det 
glemte jeg.

For å spare meg en del arbeid under maskeringa av modellen, kjøpte jeg masker fra AML  l kamu  asjemønsteret. 
Fotogra  er av Flying Tigers-  y viser at det var skarpe kanter, så det var bare å lime maskene re   på, uten å lø  e 
kantene. Her blir duse kanter feil.

Med hensyn  l farger, studerte jeg fargebilder av Flying Tigers-maskiner og fargeanvisninger i byggetråden.  

Jeg valgte å følge fargeanvisningene med Humbrolfarger i byggese  et, siden disse ser ut  l å være ganske korrekte: 
H28  l undersida og H119 og H115  l oversida. Jeg sprøyta først på svart preshading, altså skyggelegging, langs 
panellinjer og langs glipper mellom vinger og ror. Dere  er sprøyta jeg sparsomt med H119 i områdene der det skulle 
være H115 over, slik at det var igjen li   av den svarte preshadinga før jeg malte med H115. 



 Klar for grønn H115.

E  er at modellen var malt, ble den påført et par strøk Johnson Klear gulvpolish, for å gjøre over  a  a gla   og klar for 
å legge på dekalene.

Jeg bestemte meg for å bruke dekaler fra Kits World og bygge det mest fargerike alterna  vet, nemlig  yet  l Flight 
leader Charles Older, AVG, 3rd PS, med dekor i form av  ygende  ger, dame og jing og jang-symbol på hjulkapslene. 
Det  yet er godt dokumentert med både farge- og svart-hvi  -fotogra  er. Flying Tigers bestod av tre skvadroner, der 
1. PS hadde hvi   og 2. PS hadde blå   og 3. PS hadde rødt halebånd. De ga moralen på alliert side et lø   i 1942 ved å 
hevde seg godt mot japanske  y.

Jeg oppdaga at noe ikke stemte med rundellene  l Air  x. Noe var galt med proporsjonene i Kina-stjernene. Jeg  kk 
det innfallet å telle takkene og fant ut at Ar  xdekalene har 11 stjernetakker, mens bilder av forbildene viste 12 takker. 
Rundellene på Kits World-arket var li   for store og hadde for mørkeblå bakgrunn e  er min smak, så dermed var det 
ut på dekalmarkedet for å  nne 12-takka kineserstjerner. Jeg kjøpte dekalark fra Bes  ong og Techmod og endte opp 
med å velge rundellene fra Techmod som har en mellomblå bunnfarge, med størrelse en anelse i underkant.

  Her er modellen påsa   Techmod-
rundell, mens vi ser Air  x-rundellen nederst og Bes  ong-rundellen øverst. 



Jeg oppdaga også at det skulle være dame på begge sidene av skroget, mens det bare var ei dame i den re  e 
posituren på dekalarket fra Kits World. Heldigvis  kk jeg overta ei dame fra Tormod i forumet. Takk  l Tormod!

Flying Tigers-merket som var på mange av AVG-  yene, var lagd av Henry Porter fra Disney Studios og var lagd som 
et klistremerke. På bilder kan en se de  e ved at det er en olivengrønn kant rundt merket med  geren med vinger. 
De  e mangler på dekalet, så jeg malte omrisset rundt  gerdekalet med en brunere grønnfarge enn grønnfargen i 
kamu  asjen.

 Flight Leader Charles Older foran Disney-
klistremerket med  ygende  ger.

For å gi  yet ei ma   over  ate, blanda jeg li   Tamiya Flat Base oppi Johnson Klear gulvlakk. Den blandinga krever 
tes  ng underveis i blandeprosessen for ikke å gi for ma   eller for blank over  ate. Jeg foretrekker å male modellene 
med li   skinn, ikke helt dødma  .

Så var det  d for å se  e på trådsikte og siktekorn. De  e var plassert li    l høyre for midten av nesepar  et. 
Siktemidlene mangler i byggese  et, men Rune var så vennlig å donere fotoetssiktemidler  l verdig trengende. Takk, 
Rune!

 Plassering av siktemidlene på P-40

Bremseslangene jeg lagde av svart varmstrukket plast, strevde jeg mye med å få limt på plass. Så fant jeg på å bruke 
elas  sk svart EZ Line, og det gikk mye bedre. På forumet  kk jeg  ps om å lage bremseslanger av metall. Takk for  ps! 
Det skal jeg prøve neste gang. 

Andre gebrekkelige  ng som jeg venta med å se  e på, var vingekanonene, pitotrøret og hjullukene. Lys av 
gjennomsik  g rød, blå og blank plast ble også sa   på nå, e  er at modellen var ma  lakkert.

Warhawkene  l AVG mangla i utgangspunktet radioer. Derfor ble innse   ng av radioer improvisert i felten, ved å 
bruke en skrøpelig radio, RCA-7-H, beregna på Piper Cub. Ved å studere bilder, fant jeg ut at antennene var festa 
øverst på hale  nna og midt bakpå akterskroget med to store, hvite isolatorer. Isolatorene ble lagd av hvit strukket 
plast, som jeg bora hull opp gjennom og kappa to biter av. Dem tredde jeg elas  sk tråd, EZ line, gjennom. E  er mye 
strev greide jeg å lime trådendene fast i hull jeg hadde bora opp i akterskroget og  kk limt fast «isolatorene» over.



  Det improviserte radioantenneopplegget på 
Flying Tigers.

Elas  sk tråd ble også trukket fra hale  nna  l y  erendene av vingene. Fes  ng av små  ng på ei ferdigmalt over  ate, 
er all  d et riskomoment. Jeg  kk li   malingsøl på det ene festepunktet, som jeg ikke greide å  erne absolu   alle spor 
av uten å må  e lakkere om hele modellen, fordi jeg hadde brukt ei lakkblanding som det ville være nesten umulig å 
blande helt lik på ny  , så jeg lot det være.

 Undersida med oppkasta søle 
eller støv fra hjula. Duken i hjulbrønnene ble malt lys kaki, men det ser vi ikke så mye av i hovedhjulbrønnene her.



 Det er samme merking på 
begge sider av  yet, men rekke med seiersmerker bare på venstre side. 

E  er li   le   væring for å illudere avsli   maling ved vingerø  ene, kru  slam fra kanonene og oljesøl, var det  d for å 
lage base. 

Av fargebilder ser det ut  l at det var temmelig lys gul jord eller sand i området AVG opererte fra, og at det kunne 
være ganske støvete. Jeg brukte en oval trebase som jeg hadde kjøpt  dligere. Det stod «Made in China» under. Det 
passa jo bra. Jeg brukte først gul  nsand, som jeg festa med Johnson Pledge, men det ble for ujevnt, så jeg jevna ut 
med ma  lakk og MIG Gulf War Sand pigment. Jeg lagde noen hjulspor på kryss og tvers før sparkelet tørka. Jeg la på 
rikelig med gult «støv» av samme gule MIG-pigment på hjula  l  yet og på undersida av  yet, bak hjula. Noe «gress» 
som jeg hadde kjøpt, ble limt på som tuster hist og pist i tråd med det jeg observerte på bilder av Flying Tigers, og så 
var modellen og basen ferdig. De  e er det morsomste gruppebygget jeg har vært med på.

















Norske FN-soldater i skuddlinjen. 
Libanon 1978-1998

Boka tar for seg utvalgte og dramatiske hendelser kronologisk fra og med Norbatt I. Mange veteraner har 
velvillig stilt opp til intervju og fortalt sin historie rundt hendelser som er belyst i boka. Det blir brukt 
mange bilder og kart for å beskrive hendelsene. Boka egner seg for veteraner, deres pårørende, venner 

og for øvrig alle som er interessert i hva som skjedde i Sør-Libanon i den perioden hvor Norge hadde FN-
soldater der. Mer enn 22 000 norske soldater tjenestegjorde i Unifil/Norbatt og fortjener den største respekt fra 
samfunnet. 456 sider med hundrevis av bilder fra tjenesten i Libanon. Boken er skrevet av Frank Magnes som 
selv er Libanon-veteran.

Ares forlag AS, Pb: 54, 3139 Skallestad, post@mht.no, www.mht.no

 

Sendes til:

Ares Forlag A.S
Svarsending 6870
0095 Oslo

Navn:.......................................................................................................... 
 
Adresse:...................................................................................................... 
 
Postnr:................. Postadresse:................................................................. 
 
Mobilnr: ...................... E-post:.................................................................

Jeg bestiller:.................................(antall) 
Norske FN-soldater i skuddlinjen. Libanon 1978-1998 til kr 399,- 
Porto tilkommer. 

Klipp her

Lanseres på Forsvarsmuseet 
på Akershus festning  
kl 14.00 den 19. april 2018.

Stort NORBATT/UNIFIL 
jubileum på Akershus fest-
ning fredag 20. april 2018

NYHET!

KOMMER 19. A
PRIL 2018
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Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
Multimedia: Fri detaljering/konvertering
Basic: Følgende ekstra detaljering tillates:
• Aftermarket-dekaler
• Bremseledninger, men intet videre ”rørleggingsarbeid”
• Antennetråd
• Metallrør for å erstatte pitotrør og våpen
• Setebelter

1A Fly-propell skala 1/32 og større, basic/multimedia

1B Fly-jet skala 1/32 og større, basic/multimedia

1C Fly-propell skala 1/48 -1/33, basic

1D Fly-propell skala 1/48 -1/33, multimedia

1E Fly-jet skala 1/48 -1/33, basic

1F Fly-jet skala 1/48 -1/33, multimedia

1G Fly-propell skala 1/72 - 1/49, basic/multimedia

1H Fly-jet skala 1/72 - 1/49, basic/multimedia

1I Alle typer skala 1/73 - mindre, basic/multimedia

1J Helikopter skala  ALLE, basic/multimedia

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
For alle klasse 2, gjelder fri detaljering/konvertering. Base vurderes 
ikke. Dersom modellbyggeren ønsker basen vurdert, må modellen 
stilles i ”Vignett”.

2A Militære kjøretøyer,alle typer skala 1/34 og større

2B Militære pansrede kjøretøyer, lukkede skala 1/35

2C Pansret/upansret, åpent, hjulgående og halvbeltevogner skala 1/35

2D Militære kjøretøyer, alle typer skala 1/36 og mindre

2E Arttilleri , også selvgående alle skalaer

For alle panserklasser gjelder fri detaljering/konvertering

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
3A Lastebil/Trekkvogn, Semitrailer/Vogntog skala 1/24-1/25

3B Standard/original - Light Commercial skala 1/24-1/25

3C Modifi sert/Street Machine skala 1/24-1/25

3D Custom/Show Cars - Street Rod/Hot Rod - Løpsbiler skala 1/24-1/25

3E Stort og smått Annen skala

3F MC Gate/Race - MC Custom Alle skala

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
For alle klasse 4, gjelder fri detaljering/konvertering

4A Historiske fi gurer Alle skala

4B Film/Fantasy/Sci-Fi fi gurer Alle skala

4C Byster Alle skala

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
5A Diorama alle skalaer

5B Vignett
alle skalaer. Base < 25x25cm. Som hovedregel tillates kun et kjøre-
tøy eller en ekvipasje. Avvik kan tillates etter vurdering av bordsjef 
og hoveddommer. Ingen grense på antall fi gurer.

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
6a Skip alle skalaer. Fri detaljering/konvertering

6b Ubåt alle skalaer. Fri detaljering/konvertering

KLASSEINNDELING

SKALA 2018: 



Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
7 Junior, under 13 år. alle skalaer. Fri detaljering/konvertering

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
8 Ungdom 13 år tom fylte 17 år alle skalaer. Fri detaljering/konvertering

Klasse Beskrivelse Skala og modifi sering
9

Klasse
10

Annet

Beskrivelse
Under konstruksjon

alle skalaer. Fri detaljering/konvertering

Skala og modifi sering
alle skalaer

Dersom det oppstår tvil om hvilken klasse en modell hører hjemme i, skal det avgjøres av hoveddommer i samarbeid 

med de impliserte bordsjefer og modellbyggeren selv. Modellbyggerens eget ønske skal vektlegges dersom det kan sies 

å være innenfor rimelighetens grenser.  Styret kan også involveres hvis behov.

Dommerlag
Hvert dommerlag har tre til fire personer.
Dommerne oppmuntres til å diskutere 
seg i mellom.
Hver dommer har lik stemme.
Dommernes avgjørelse skal være enstem-
mig.
I de tilfelle dommerne ikke er enstem-
mige, kalles hoveddommer inn.

Husk!
Vi vurderer kun det vi kan se. 
Historisk korrekthet er ikke et kriterium. 
Dette er ofte kontroversielle spørsmål og 
krever en kjennskap til forbildet som 
dommerne ikke nødvendigvis har. 
Det er modellbyggerens ferdigheter som 
skal bedømmes, ikke dennes kunnskap 
om forbildet.

Modellvurdering
Modellene vurderes innbyrdes i klassen 
– de sammenliknes ikke med andre 
klasser eller kategorier.
Modellene skal vurderes etter byggetek-
nikk, lakk/finish og helhetsinntrykk.
For diorama/vignett skal man i tillegg 
vurdere ide og komposisjon.
Senior-klasser skal slås sammen med den 
mest nærliggende klassen dersom det er 
færre enn fem modeller fordelt på to 
byggere i en klasse.

Premiering – Junior og 
Ungdom
I junior- og ungdomsklasser skal 
utstillers alder og erfaringsnivå tas i 
betraktning.  
Det skal kun deles ut én ”Best in Show”, 
én sølvmedalje og én bronsemedalje.

Det er ikke anledning til å dele ut flere 
eller færre premier.  
I de tilfelle kun to modeller stiller i 
klassen, skal valørene være én ”Best in 
Show” og ett sølv.

Premiering - Senior
I utgangspunktet skal man dele ut 
gullmedalje, sølvmedalje og bronseme-
dalje i hver klasse. 

Hvis nivået i en klasse er høyt, kan man 
dele ut flere medaljer av samme valør. 
Det kan unntaksvis også deles ut flere 
gullmedaljer, men da kun etter konsulta-
sjon med hoveddommer.

Hvis nivået i en klasse er lavt kan 
dommerne velge å dele ut en eller to 
medaljer. Det behøver ikke være 
forskjellig valør på medaljene og det 
behøver ikke være en gullmedalje blant 
de utdelte medaljene.  Dette kan 
imidlertid kun gjøres etter konsultasjon 
med hoveddommer.

Best in Show, Senior
Skal velges blant klassevinnere. Deles ut 
av et panel bestående av hoveddommer, 
2-3 meddommere samt 1-2 medlemmer 
av styret i IPMS Norge. Ved utdeling av BiS 
skal det være likevekt mellom det 
byggeteknisk og modellens evne til 
allmenn begeistring (”wow-faktoren”).



BEDØMNINGSKRITERIER BYGGETEKNIKK

LAKK OG 

HELHETSINNTRYKK IDE OG KOMPOSISJON



Andre offisielle premier og priser på SKALA

Beste norske forbilde

Motivasjonsprisen 
(tidligere kalt beste 
nykommer)
Prisen deles ut til en modellbygger som, 
etter dommerpanelets kjennskap, ikke 
tidligere har tatt premie i konkurranser i 
inn eller utland. Premien deles ut av 
hoveddommer og styret i fellesskap.

Utstillerprisen
Hver konkurransedeltaker på SKALA 
stemmer på den modellen vedkommende 
liker best. Uavhengig av kriterier.

EU-prisen
Prisen deles ut til den beste modellen 
bygget av en EU-borger.

Longest Distance / 
Lengst reisevei
Prisen deles ut til den av konkurransedel-
takerne som har reist lengst for å delta.

”Stå på”-prisen
Prisen kan tildeles personer som har gjort 
en spesielt god innsats for klubben. Prisen 
deles ut av styret etter innkommende 
forslag. Prisen behøver ikke nødvendigvis 
deles ut hvert år. Deles ut ”ved behov”. 
Prisen har ingenting med konkurransen å 
gjøre.




