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Tredje gången gillt
för Oskar Findahl
15-årige Oskar börjar bli van vid det här laget. Friﬂygaren Oskar Findahl,
Norbergs FK, får Engelbrektspokalen – för tredje året i rad.
FRIFLYG. Första året i
Juniorklassens F1Aklass. Då slog Oskar
Findahl till med totalsegern direkt. Den
bedriften tillsammans
med bronset i JuniorEM ger Oskar årets
Engelbrektspokal.

tar det lugnt när det behövs och taggar till när det
behövs.
Vad krävs då för att vara
en av världens bästa friﬂygarjuniorer? Oskar tränar fyra-fem gånger i veckan. När vädret tillåter ﬂyger han men annars blir
det löpning eller ett pass
på gymmet.
Vad behöver du jobba på för
att ta nästa steg?
– Jag behöver ﬁnslipa
tekniken och få till starterna.
F1A-klassen kräver lite
mer fysiskt.
– Konditionen har jag
men jag skulle behöva lite
mer styrka.

– Det är kul, jag har ju fått
det tre år i rad nu, säger
Oskar Findahl.
Trots att han bara är
femton år har han redan
nått stora framgångar i friﬂygning. Under ﬂera år har
han tillhört den absoluta
junioreliten i friﬂyg i klassen F1B.
Men Oskar nöjer sig inte
där. Den stadigt stigande utvecklingskurvan har
gjort att han i år även tagit steget upp i seniorklassen. Under senaste säsongen började Oskar även att
ﬂyga F1A i junior-klassen.
Även där har det gått riktigt bra.
– Jag har alltid sett hur
pappa ﬂyger, därför gick
det rätt snabbt att lära sig
F1A.

SEGER I LILLA SM, JuniorSM-guld i F1B och brons på
Junior-EM i F1A, är några
av framgångarna den gångna säsongen. Totalsegern i
världscupen och bronset i
EM är fjolårssegrarna som
Oskar värdesätter mest.
I konkurrens av 41 av
Europas bästa F1A-juniorer från 16 länder tog Oskar Findahl hem bronset i
Junior-EM, i Rumänien i
somras.

EN VIKTIG ORSAK till Oskars
utveckling är stödet från
landets största och en av
de mest framgångsrika
klubbarna, Norbergs Friﬂygarklubb.
– Klubben har tagit fram
ett program som vi kör efter för att ta det sista steget, säger Per Findahl, Oskars pappa och en av världens bästa friﬂygare.
Varför går det så bra?
Ödmjuke Oskar funderar länge innan han bollar
över frågan till Per.
– Han har psyket. Han

TROTS ATT OSKAR bara ﬂög
ett tiotal av juniorvärldscupens totalt 42 tävlingar kunde han bärga totalsegern i sin första säsong i
F1A-klassen.
– Det gäller att tänka
taktiskt när man väljer vilka tävlingar man ska köra,
vilka som är med och så,
säger Oskar.
I början av november,
efter sista deltävlingen i
Bern, Schweiz, säkrades
totalsegern i världscupen.
De tre segrarna som bäddade för Oskars totalse-

ger i världscupen togs med
början i Norge och seger i
tävlingen Holiday on ice
som ﬂögs på sjön Mjösas is
i mars. Nästa seger kom i
Stonehenge Cup som ﬂögs
på Salisbury Plains i England i maj. Den tredje segern tog Oskar i tävlingen 7th Memorial Vilima Kmocha
i Kroatien.
Men
nu
blickar Oskar framåt. Årets
stora händelse blir JuniorVM, i Rumäni- en, (på
samma ställe som EM gick
på i somras) i sommar.
– Vi har fått två nya juniorer i klubben, så det blir
första gången vi kommer
med ett helt lag till JuniorVM, det ska bli kul.
Engelbrektspokalen
kommer att delas ut i samband med invigningen av
Engelbrektsloppet på lördag i Norbergs kyrka.

■ 10 SENASTE POKAL-VINNARNA
2000 Malin Engdahl, fotboll
2001 Thomas Gustafsson, orientering
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2002 Frida Hansdotter, slalom
2003 Frida Hansdotter, slalom
2004 Daniel Findahl, modellﬂyg
2005 Ninni Hedberg, skidor o löpning
2006 Axel Svedlund, skidor och cykel
2007 Oskar Findahl, modellﬂyg
2008 Oskar Findahl, modellﬂyg
2009 Oskar Findahl, modellﬂyg

■ ENGELBREKTSPOKALEN

Engelbrektspokalen skall tilldelas ungdom/junior som tävlat för förening i Norberg och på ett
föredömligt sätt bidragit till att göra Norbergs
namn känt utåt.
Ansökan körs till Engelbrektsloppets kansli.
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Skogs hakar på topplagen efter seger mot Forsby
INNEBANDY. Skogs
IBS fortsätter hänga
på topplagen i innebandytrean. På tisdagkvällen vände
man underläge på
bortaplan mot Forsby
FF och vann med 8-6
(2-1, 1-3, 5-2).
Skogs ﬁck dock en tuff
start på matchen. Efter två
tidiga utvisningar kunde
hemmalaget göra 1-0 i powerplay. Med två sena mål
kunde dock Skogs vända

Fastän
Skogs
hade stort övertag
i bollinnehav och
de ﬂesta målchanserna, så var det
hemmalaget som
gjorde målen i den
andra perioden.
TRE RAKA KASSAR
NÄRMAR SIG. Efter segern mot
så var ställningen
Forsby närmar sig Skogs toppen i
4-2, innan Skogs
trean.
ARKIVBILD
reducerade i periodlens slutminuter.
innan perioden var över.
– Vi hade ett sådant
1-2-målet inprickat i box- övertag så att vi kände att
play.
det måste lossna snart, sä-

ger Skogstränaren Tobias
Nordin.
– Forsby hade inte så
mycket mer än målen. Deras bollar gick in.
I TREDJE PERIODEN så vände
dock Skogs på steken igen.
Man var det bättre laget
och särskilt när förstafemman, med Simon Grankvist, Daniel Snickars, Jimmie Sandberg framför Andreas Westman och Mikael
Hjelm-Pettersson, var inne
på planen, så hade hemmalaget det riktigt svårt.
Skogs inledde målskyttet

tidigt i slutrundan och med
fem raka mål så vände man
till ointagliga 8-4.
I slutminuterna tilläts
dock hemmalaget få in två
tröstkassar till slutresultatet 8-6.
–VI SLAPPNADE av och åkte
på två onödiga mål i baken. Men vi tog en time-out
och efter det så rodde vi
hem segern, säger Nordin.
– Men i stort sett så var
det inget snack om saken.
De hade inte så mycket
mer än målen, medan vi
bland annat hade fem ram-

träffar och kunde ha gjort
ﬂer mål.
MÅLGÖRARE FÖR SKOGS var
Daniel Snickars, två, Andreas Karlsson, två, Alexander Åkerlind, Simon
Grankvist, Samuel Jansson
och Jimmie Sandberg.
Mats Karlsson, som svarade för ett par riktigt svettiga räddningar i målet, får
plusbetyg tillsammans med
unge Alexander Åkerlind,
som gjorde ännu en bra
match i Skogströjan.
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