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Trelleborg

65-åring med många flyg i luften
Publicerad 20 juli 2006 22.32 Uppdaterad 27 juli 2010 2.11
Tommarp.

I år fyller Trelleborgs Modellflygklubb 65 år, en händelse som enligt klubben kommer att firas i all stillhet. På
flygfältet i Ståstorp är det däremot allt annat än stillsamt under sommarkvällarna.
– Aah, äntligen! säger Stefan Holmgren när en av helikoptrarna landar och ett intensivt brummande upphör.
– Med planen kan man reglera hastigheten, men de där går på fullvarv hela tiden, säger han och får instämmande
nickar av de andra.
Just på torsdagar träffas medlemmarna för att grilla korv, snacka och flyga.
Något annat än 65-årsjubileet som är värt för klubben att fira är att de fått en efterlängtad lokal sedan en tid tillbaka i
Folkets hus och hoppas snart kunna starta upp ungdomsverksamheten igen.
Helgen den 29 till 30 juli står klubben för andra året i rad som arrangör till en av deltävlingarna i svenska
mästerskapen i Aresti. Aresti är en tävlingsform för de större modellerna på två till tre meter. 15 av de bästa piloterna i
landet kommer då för att delta i tävlingen som äger rum i Tågarp.
Hur bedömningen av att styra ett modellplan går till är inget mysterium.
– Det är ungefär som simhopp med olika svårighetsgrader på manövrar som betygssätts, säger Jonny Gullberg, vice
ordförande i klubben.
Några fantaster hjälps åt att laga ett härdat övningsplan. Hur illa kan det gå i en krasch egentligen?
– Det beror på när du trillar och hur, säger Stefan Holmgren.
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Enligt Patrik Strandberg är det främst en faktor som styr framgångarna under tävling.
– Man får inte bli nervös, för då går det inte bra. Det gäller att hålla sig lugn, säger han.
Christina Palmgren
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