
 

Elliot Boy och Alexander Ringström är några av medlemmarna i Trelleborgs modellplanklubb. 
"Under vintern bygger man mer och på sommaren flyger man mer", säger Alexander 
Ringström. Foto: Åsa Meierkord 

Full fart på sportlovet 
TRELLEBORG.  

Nästa vecka är det sportlov och för skollediga barn och ungdomar finns det 
både fristil och klassiker att välja mellan på programmet. En av aktiviteterna 
som många Trelleborgare har provat på genom åren är modellbygge som även 
i år tar sportlovet till högre höjder. 

Av 

Åsa Meierkord 

  
– Myggan är en bra start. Den är lätt att bygga och gör det lätt att förstå 
grundprinciperna för hur ett plan lyfter och flyger, berättar Ulf Ringström. 

Han är en av 48 medlemmar i Trelleborgs modellflygklubb och vilket år i räkningen 
som klubben är med och anordnar aktiviteter under sportlovet vet han inte, men det 
"är väldigt många år". 

FAKTUM ÄR att för en hel del av de medlemmar som dyker upp på klubbens 
torsdagsträffar i källaren i Folkets Hus källare, började intresset för modellflygplan 
just på ett sportlov. 

– Jag testade modellbygget på Kul-i-fem som det hette då och fastnade direkt. När 
jag var 16 år började jag bygga ARF-modeller och sedan har det bara fortsatt och 
blivit mer och mer avancerade byggen, berättar Jonathan Andersen som har varit 
med i klubben i cirka 20 år sedan dess. 



Just nu håller han på att bygga en Draken Saab 35. 

– Den har väl drygt 200 timmar i byggtid, så jag har en del kvar, säger han och ler. 

 

"Det hör ju till att krascha planet minst en gång" 

 

ATT BYGGA PLAN är en del av verksamheten. En annan del är naturligtvis att flyga 
dem. 

– Sedan hör det ju till att krascha planet minst en gång, så att reparera planen gör 
man också, säger Knut Stridh som är en riktigt rutinerad räv i 
modellplansammanhang. Han har varit med i klubben sedan 1960-talet och innan 
dess byggade han och flög glidflyg med Haglösa modellplanklubb. 

Vad är det som har fått dig att fortsätta i alla år? 

– Det är utmaningen att få sakerna att fungera, få upp dem i luften. 

Bo Andersson har varit med i klubben ett par år och i hans fall var det intresset för 
motorer som drog upp honom i luften. 

– Jag har kört mycket motorcykel och älskar motorer, det här var en ny utmaning. 

 

 




