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Joakim Ståhl (till vänster) från Örebro, Thomas Johansson från Finspång
och Pasi Väisinen från Örebro ska representera Sverige när VM i modellsegelflygning avgörs i Tjeckien i augusti. I helgen kom de till Brattforshedens flygfält för att tävla i grenarna termik och speed. Med till Brattforsheden följde även Pasis son Benjamin Jansson (till vänster) och Joakims son
Herman Ståhl.

Här landar Joakim Ståhls plan efter ungefär tio minuter i luften. För att
få maxpoängen för en flygning gäller det att landa planet efter exakt tio
minuter samt att lägga det alldeles intill landningsplattan.

Modellsegelflygplanen kastas upp i luften med hjälp av en vinsch. Det tar bara någon sekund från det att planen
kastas upp till att de glider genom luften på över hundra meters höjd.
FOTO: FILIP KOWALSKI

Små flygplan, stor flygkänsla
Tyngdlagen utmanad på Brattforsheden
Ett efter ett vinschades planen upp i luften.
Sedan gled de i ungefär tio
minuter över Brattforshedens
flygfält innan de tog mark
igen.
– Det här är det bästa som
finns, säger Kaj Skäre från
Filipstad om vad det är som
lockar med modellsegelflyg.
BR AT TFOR SHEDEN
Under helgen höll klubben Antigravity league ett träningsläger
och två tävlingar i modellsegelflygning på Brattforshedens flygfält.
I lördags tävlade deltagarna
i grenen termik innan söndags
gren som kallas för speed.
I lördags gällde det för de tävlande att hitta den rätta marktermiken för att kunna hålla sitt
plan i luften i tio minuter. Med
hjälp av en sändare kunde varje

deltagare styra rodret i sitt plan
och därmed leta efter de bästa
luftförhållandena för att hålla
det uppe.
– Det har varit väldigt bra förhållanden för den här tävlingsformen här på Brattforsheden, säger
tävlingsledaren Kaj Skäre.
Ja, deltagarna fick onekligen
något att bita i, de fick plocka
fram sina bästa flygaregenskaper
för att nå bra resultat.
– Här är det väldiga variationer
i den marknära termiken, den bildas när solen värmer marken och
luften stiger uppåt. Det gäller att
lokalisera termiken och se hur
planet beter sig i luften, berättar
Kaj Skäre.
För att nå maxpoängen skulle
deltagarna hålla sina plan i luften i exakt tio minuter och landa
på eller alldeles in en landningspunkt.
Kaj Skäre var tävlingsledare,
men han passade även på att ställa

upp själv med sitt kol- och glasfiberplan.
– Det gick inte så bra för mig.
Men jag har fått vara tävlingsledare i alla fall, det har varit ett
nöje att hålla i detta, säger han
och ler.

” Det här var kul”
På plats på Brattforsheden fanns
också Benjamin Jansson och Herman Ståhl från Örebro, båda sju
år gamla.
Precis som sina pappor, landslagsaktuella Pasi Väisinen (pappa till Benjamin) och Joakim
Ståhl (pappa till Herman), ställde
de upp i tävlingen.
– Det här var kul!, säger Benjamin.
Vad ska man tänka på när man håller på med modellsegelflygning?
– Att inte dra på för mycket höjd
eller för mycket dyk, man ska låta
spaken vara, svarar Herman.
Såväl Benjamin som Herman

trivdes på Brattforsheden, precis
som sina pappor.
– Brattforsheden är suverän.
Jag skulle vilja säga att platsen
är unik. Här skulle vi vilja att det
skulle hållas ett VM för den här
klassen, säger Joakim Ståhl.
Det som lockar
flygarna till Brattforsheden är den
låga
horisontlinjen, vilket ger
en enorm yta att
manövrera planen
på. Dessutom lämpar sig den sandrika marken utmärkt för bildandet av marktermik.
– Efter ett regn hoppar termiken i gång snabbt här eftersom
vattnet försvinner så snabbt
genom marken, säger Joakim
Ståhl.
Tillsammans med Pasi Väisinen och Thomas Johansson från
Finspång står han för en stor ut-

maning i augusti – VM i Tjeckien.
Han kunde inte ha fått bättre träning inför mästerskapet än den
han fick i helgen.
– Det var svårfluget här i dag
(läs: i lördags). Det här fältet är
väldigt utslagsgivande, ett av de
bästa i Sverige, med
sina nyckfulla vindar, säger han.
Joakim
Ståhl
slutade tvåa i lördagens termiktävling, Pasi Väisinen
vann medan Conny
Andersson från Herrljunga blev
trea. I juniorklassen tog Benjamin Jansson förstaplatsen före
Herman Ståhl.
I söndagens hastighetstävling
vann Jack Björnberg Krantz från
Herrljunga före Pasi Väisinen
och Joakim Ståhl. I juniorklassen
tog den här gången Herman Ståhl
platsen före Benjamin Jansson.

”Det gäller att lokalisera termiken
och se hur planet
beter sig i luften”
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Smycken och strömming
under Kjortelgårdens dag
Under Kjortelgårdens dag
i lördags fanns ett och annat
att uppleva.
Loppisen på gårdsplanen
var ett givet stopp liksom
hantverksbutiken.
Och självklart serverades,
som traditionen bjuder, hårda
mackor med strömming.
FILIPSTAD
Lördagen gav både solsken och
regn.
Men kommersen under Kjortelgårdens dag påverkades inte
av vädret.
– Det har varit skapligt med
folk här i dag, säger Madeleine
Lindström från Kjortelgården
någon minut innan stängningsdags.
Och folket som kom till Kjortelgården hade mycket att titta
på. Hantverksbutikens sortiment
kompletterades av en loppis och
inne i caféet kunde den som ville
njuta av en strömmingssmörgås
och kaffe.

En tradition
Strömmingen serverades på hårt
bröd med salladsblad, rödlök och
dill.
– Strömmingssmörgåsen är en
tradition under Kjortelgårdens
dag, säger Madeleine Lindström.
I hantverksbutiken hjälpte
bland andra Birgitta Griffer till.
Hon har bott i Filipstads sedan ett
år tillbaka och för henne blev det
första gången som hon upplevde
Kjortelgårdens dag.
– Jag har stått här och sålt, men
jag har nog köpt för mer än vad
jag har sålt för. Här är det enkelt
att köpa på sig saker, det finns ju
både plantor och gott bröd, säger
hon och ler.
Något som Birgitta tycker är
kul att tillverka är smycken. Några av hennes kreationer kunde
man se i en av montrarna.
– Smyckena är gjorda i rent
tenn, de innehåller inget bly alls.
Det gör att smycken blir lättare och blankare än vanligt. Sen
har jag plockat stenar i Nordvärmland som jag har gjutit in i
smyckena, säger Birgitta.
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Phuong Dao från Herrljunga följer sitt plan genom luften. Conny Andersson ger henne assistans.

För Birgitta Griffer var det första gången som hon medverkade under
Kjortelgårdens dag. Besökarna som kom till Kjortelgården fick bland annat
möjlighet att se och köpa hennes smycken i rent tenn.
FOTO: FILIP KOWALSKI

Varor av många olika slag såldes
under loppisen.
En tradition under Kjortelgårdens dag är att det serveras
hårda mackor med strömming.

Kommersen höll sig flytande under Kjortelgårdens dag.

