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Friﬂygare luftade
länge i skolﬁnalen
Eleverna på kursen friﬂygning examensﬂög i snöoväder.
Trots tuffa förhållanden svävade planen i balsamträ länge i luften.
NORBERG. Friﬂygareleverna ﬁck till rejäla luftturer under
skolmästerskapet.
Men så coachades de
också av en av världens främsta friﬂygare.
”Tävlingen i dag går ut på
att ﬂyga så länge som möjligt”.
Läraren tillika landslagsmannen i friﬂygning, Per
Findahl drar förutsättningarna för skolmästerskapet
i friﬂygning för sina elever. En timme i veckan har
runt 15 elever i sjuan på
Centralskolan, på elevens
val, slipat på både byggoch ﬂygteknik. Dagens
snövindar är inte optimalt
för friﬂygning men att ställa in var det inte tal om.
– Det är inte perfekt men
det är lika för alla, säger
Per Findahl.
Lite vind, sol och 20 grader varmt är det optimala
vädret för friﬂygning enligt
Per Findahl.
DET HOPPAS HAN på i vår då
en fortsättningskurs, med
byggande av större plan är
planerad. Höstens tillvalskurs friﬂygning är ett sam-

arbete mellan skolan och
Norbergs FK Modellﬂygsektionen.
Olle Öberg, 7 B, spänner
gummibanden och skickar
iväg det lätta planet i balsamträ. 29 sekunder senare landar det ute på grusplanen.
– Jag hade mest tur, innan hade jag ﬂugit rätt dåligt, säger han.
OLLE ÖBERG HAR fått smak
för ﬂygandet och planerar en fortsättning med det
tyngre artilleriet i vår, och
kanske även ett medlemskap i klubben framöver.
– Det är jätteroligt, både
att bygga och ﬂyga.
Det svåra är att ställa in
stabben, fenan och vingarna rätt, menar han. Även
om de allra ﬂesta planen
seglade ﬁnt fanns det även
en och annan kamikazeaspirant. Lite senare ligger
Olles plan i två bitar efter
en misslyckad landning.
Igen. Hans sköra plan har
redan limmats ihop tre
gånger under terminen.
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■ FRIFLYGNING
Inom friﬂyg använder man sig av modellﬂygplan som helt
saknar styrmekanism. Målet under en friﬂygtävling
är att modellen, utan pilotens inverkan, skall ﬂyga så
länge som möjligt. I olika friﬂygklasser används olika
metoder för att skicka upp modellen i luften, så att den
sedan kan glidﬂyga. Typiska exempel är användandet
av gummimotor, lina eller förbränningsmotor.

JUSTERA VINGARNA. Per Findahl visar Jesper Jacobsson, 7c,
hur man reglerar vingarna på planet.

SPÄNNER. Olle Öberg i 7 B skickar iväg sitt plan i skolmästerskapen på Centralskolan. Läraren Per Findahl observerar.

FOTO: FREDRIK JOHANSSON

