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MODELLFLYG. Celeber deltagare när Karlstads modellflygklubb arrangerar NM
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SPORT I KORTHET.

Åhlin i Rally
Karlstad
MOTOR. Senaste tillskottet av kända förare som är
anmälda till Rally Karlstad
den 30 maj är VM-meriterade Fredrik Åhlin, som
nyligen vann SM-tävlingen
Sydsvenska rallyt. Åhlin
kör en Ford Fiesta R5 i den
trimmade fyrhjulsdrivna
klassen och får tampas med
bland andra fjolårssegraren
Mats Jonsson.
Några andra profiler
bland hela 243 anmälda är
Stig Blomqvist, Ford Falcon
i Appendix K, och Bror
Danielsson, som är föråkare
i en Ford Escort.

Skålén vann
regatta i Norge

NM-VÄRD. Bo Edström i
Karlstads modellflygklubb är
tävlingsledare för sommarens
NM i konstflyg. Han deltar själv i
en av klasserna. Här med sitt
tävlingsplan.
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Världsstjärna till
Karlstad i sommar
En världsstjärna mellanlandar i Karlstad i
sommar.
Finländaren Lassi
Nurila vann världscupen
i konstflyg med modellplan i fjol och har placerat sig i toppen på både
VM och EM flera år i rad.
Karlstads modellflygklubb
har fått värdskapet för nordiska mästerskapet i konstflyg i sommar, och spektakuläre Nurila finns med i
startfältet.
– Vi arrangerar NM under
vecka 28. Vi har 25 anmälda
så här långt, från Sverige,
Norge, Finland och Danmark. Max antal deltagare är
37. Det blir den största tävlingen här sedan 90-talet,
berättar Bo Edström som är
tävlingsledare.

Får dubbelroll
Han ska själv tävla i NM.
– Det blir lite hektiskt
förstås. Jag ställer upp i den
mindre klassen, Nordic.
Edström var med i NM
även 2013.
– Då slutade jag sjua och
har tänkt mig en bättre placering nu.
Svenske mästaren i F3Aklassen, Anders Johansson

från Linköping, var anmäld
man han har fått förhinder.
Fredrik Lundberg har fina
chanser. I Nordic klassen
ställer nuvarande riksmästaren Tomas Johansson
från Linköping upp. Från
Norge kommer flerfaldige
mästaren och tidigare NMettan i F3A, Ola Fremming.
Danmark bidrar med erfarna piloterna piloter Morten
Laugesen och Ole Kristensen.

den mindre Nordicklassen.
Här avgörs tävlingen dock
efter fyra grundflygningar.

Eget flygfält
– Den klassen är modifierad
för nordiska förhållanden
och vi har tagit bort de knixigaste grejerna.
Klubben har ett eget flygfält, ”Bredlanda”, cirka nio
kilometer nordöst om Skattkärr.
– Det är lite krångligt att
hitta dit men vi ska sätta upp
vägvisning efter gamla E18
inför tävlingen.

Fyllde 70 år
Karlstads modellflygklubb
fyllde 70 år i fjol och är en av
Karlstads äldsta föreningar.
NM blir en del av firandet.
Klubben har ett 70-tal medlemmar. Modellflyg finns
med i Riksidrottsförbundet
sedan flera år.
– NM omfattar två klasser, F3A och Nordic, berättar
Edström.
Största klassen, F3A, körs
med motordrivna (el eller
förbränningsmotor) flygplan. De får vara max två
meter i spännvidd, max två
meter långa och får väga
max två kilo.
– Deltagarna ska utföra
17 definierade manövrer
under fyra flygningar och
har åtta minuter på sig varje

Skydd för publiken
Arrangörerna får mycket att
stå i inför NM.
– Bland annat måste vi
sätta upp skyddsnät runt
flygfältet för publikens
skull.
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Finländaren Lassi Nurila vann världscupen i konstflyg med
modellplan i fjol och har placerat sig i toppen på både VM
och EM flera år i rad. I sommar tävlar han i Karlstad.
gång. Fyra domare bedömer
flygningarna. Det är lite som
konståkning. Maxpoängen
för varje manöver är tio po-

äng. Sedan går de fem bästa
vidare till tre finalflygningar.
Upplägget är detsamma i

Fotnot: Karlstads
modellflygklubb har en
egen hemsida: www.
karlstadsmfk.se. Här
finns också koordinater
till modellflygfältet
”Bredlanda”.

SEGLING. Säffleseglaren
Tomas Skålén vann Melges
24-klassen i den första
regattan i den norska rankingserien i Åsgårdstrand.
De övriga i teamet är Fredrik Pettersson, Torbjörn
Jonsson, Jonas PetterssonSand och Anders Åberg.
I Norge blev det delseglingsplaceringarna 10, 2,
1, 3 och 1. Totaltvåa kom
Kristoffer Spone från Oslo
och trea Herman Horn Johansen, OS-bronsmedaljör i
Sydney 2000.
Skålen & Co har sommarens VM i Danmark som säsongens största mål. Innan
dess blir det bland annat
träning och SM i Åmål.

Tegnér kvar
i allsvenskan
BOWLING. Bowlingklubben Tegnér föll mot Sigma
i kvalfinalen till elitserien.
Det blir alltså fortsatt
allsvenskt spel för den hårt
satsande Säffleklubben.

Contador
kvar i ledning
CYKEL. Alberto Contador
behåller sin knappa totalledning, tre sekunder, i cykelklassikern Giro d’Italia.
Spanjoren försökte attackera under den 153 kilometer
långa elfte etappen mellan
Forli och Imola men kunde
inte gå ifrån värsta konkurrenten och hemmaåkaren
Fabio Aru.
– Det var ingen idealsträckning för en attack men
ibland går man på instinkt.
Det var riktigt tufft i dag,
mycket tuffare än i går,
sade Contador.
Ilnur Zakarin, Ryssland,
vann etappen efter att ha
ryckt ifrån en utbrytargrupp
och solokört de sista två milen. Han behövde inte hålla
formel 1-fart för att hålla
undan över de tre avslutande varven på den kända
motorbanan. I mål var han
53 sekunder före förföljarna.
– Jag väntade så länge
jag kunde (med min attack)
och det höll, sade Zakarin.
(TT-AFP)

