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Kaj Skäre är en av deltagarna i modellflygklubben i Filipstad.

Fredrik Olsson har kört helikopter många gånger förut eftersom han är son till Thomas Olsson som är dagens
instruktör.
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Simon Frisk koncentrerar sig på ett av modellflygplanen.

Flygande start på sportlovet
Sportlovet är igång och i
Spångbergshallen firades det
med modellflygning.
Före detta Filipstadsbon
Thomas Olsson fanns på plats
för att lära nyfikna ungdomar
konsten att flyga.
FILIPSTAD
Det surrar och viner runt öronen
på besökarna i Spångbergshallen.
Thomas Olsson som har flugit
modellflyg i tjugotalet år under
gårdagen hade han tagit massor
av flygplan under armen och rest
till Filipstad.
– Jag tycket att det är bra början för de yngre att få prova på det
här. Jag har först visat hur man
gör och sedan har de fått prova
själva. De lär sig väldigt fort, berättar Thomas.
Många av de som fanns på plats
testade för allra första gången,

men hade ändå planen och helikoptrarna i luften under långa
stunder.
– Jag och pappa åkte hit för att
vi skulle köpa bildelar och då såg
vi i bladet att de hade det här. Och
då sa pappa att vi kunde åka hit
och prova, berättar snart elvaårige Simon Frisk från Lesjöfors.
Han säger att han visserligen
har kraschat några gånger, men
nu har han lärt sig att hålla den
lilla farkosten i luften ganska
bra.
– Det är nog flygplanen som är
roligast för de är lite enklare att
styra, berättar han.

Flyga ute
Tioårige Fredrik Olsson å andra
sidan tycker att helikoptrarna är
roligare än planen. Han har haft
chansen att prova på båda eftersom Thomas är hans pappa.
– Helikoptern är bättre efter-

som flygplanen brukar lägga av
och så få jag dem i huvudet, säger han.
Thomas Olsson berättar att
håller i inomhusflygningar i
Karlstad där han bor i dag men
han vill att även filipstadsborna
ska få prova på.
Avsikten är att
få ungdomarna
att intressera sig
för sporten som
faktiskt har fler
utövare än man
tror. Ett hundratal flygare kommer till Våxnäshallen i Karlstad
med jämna mellanrum.
– Här kan de prova att flyga litegrann, det är lätt att träna med
de små planen som inte så lätt
går sönder. Sedan så kan de gå
över till att bygga själva.
Ny teknik har gjort att mo-

dellflygplanen verkligen har utvecklats till att bli en sport som
är mycket enklare att prova än
under den tiden då man byggde
själv av balsaträ och papp.
– Och nu är det små elmotorer, de för inget väsen och gör
det mer lämpligt
för vem som helst
att prova på, säger
Thomas.

”Helikoptern är
bättre eftersom
flygplanen brukar
lägga av och så få
jag dem i huvudet”.

Enkla modeller
På fredag är han
tillbaka igen och
då kanske det även
blir några prova
på-flygningar ut-

omhus.
– Och så kanske vi kan han någon enkel tävling. Landningstävling kanske, eller vem som kan
hålla den längst i luften, säger
han.
En enkel modell, flyg eller he-

likopter, behöver inte kosta mer
än 200 kronor. Den kan användas
vart som helst och kan roa hela
hushållet. Sporten är inte på något sätt åldersberoende.
I Filipstad finns en modellflygklubb med tio tappra medlemmar. Kaj Skäre är en av dem och
han tävlar både nationellt och internationellt med radiostyrt segelflyg.
– Det är en etablerad sport. De
flesta som är med i klubben tävlar, säger han.
Han säger att det har blivit en
uppsving för hobbyn de senaste
åren och också han tackar utvecklingen för det. Nu har modellerna blivit enkla att använda
och testa.
– Det har kommit så enormt
mycket grejer som fungerar jättebra och är mycket billigare, säger han.
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