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MERITERAD. Lassi Nurila från
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MODELLFLYG. Karlstadsklubben arrangerar nordiskt mästerskap
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Finland har vunnit de två senaste nordiska
mästerskapen (2011 och 2013). Finländaren
tog också hem världscupen föregående år.

Tävlingsledaren, Bo Edström, är Karlstads modellflygklubbs
ende aktiva tävlingsflygare inom konstflyg.

Ola Fremming har tävlat sedan 1983. Han har vunnit NM sju
gånger, och hoppas nu vinna en åttonde.

Nordiska mästerskapen i modellflygning startade 1964 i
Sverige. Tävlingen avgörs vartannat år – senast i Norge.

Nordens elit inom modellflygning är samlad strax
två mil utanför Karlstads
centrum. Deltagarna (totalt
25) från Finland, Norge,
Danmark och Sverige är där i
förhoppning om att bli nordisk mästare.
Stor favorit är Lassi Nurila. Finländaren har vunnit
NM de två senaste gångerna
och tillhör den absoluta

världseliten inom modellflygning.
– Självklart vill jag vinna,
men allt kan hända, säger en
ödmjuk Nurila.
Flygaresset, som också
vann världscupen föregående år, är redo att kamma
hem titeln en tredje gång.
Men egentligen är han i
Karlstad för att värma upp
inför stundande VM, som

avgörs i Schweiz om drygt
tre veckor.
– Det är det alla väntar på.
Senast, i Sydafrika, kom jag
elva. Nu är mitt mål att bli
topp tio, säger Nurila.
En het kandidat till att utmana finländaren om just
NM-titeln är Ola Fremming.
Norrmannen har vunnit
mästerskapet sju gånger tidigare, senast var 2009.
– Han blir inte lätt att slå.
Jag är optimistisk, men jag
måste också vara realist, säger Fremming.

Vad krävs för att slå
Nurila?

– Att han har otur. Om vi
båda flyger på vår högsta
nivå kommer jag inte vinna
över honom.

Vad är det som gör att
han är så bra?
– Han är ung, ambitiös och
tränar mycket. Man blir lat
med åren, säger Fremming
som tävlat sedan 1983.
Norrmannen siktar åtminstone på pallen. Det
som kan vara till hans fördel
är väderförhållandet.
– Det är ganska turbulent,
vilket gör att det blir lite
mer komplicerat. Tidigare
har det visat sig vara till min

fördel när det varit tuffare
förhållanden, säger Fremming.
Nurila är inte lika positiv.
– Jag flyger ett lättviktsplan så det kan bli lite svårigheter med vinden. Jag
hade föredragit lugnare förhållanden, men jag ska nog
kunna flyga även om det blåser, säger finländaren.

Finalen kan flyttas
Mästerskapet omfattar två
klasser, F3A och Nordic,
varpå den förstnämnde är
den främsta. Piloterna får
fyra flygningar var, och de

fem bästa går vidare till fredagens final.
Det enda värmländska
hoppet är tävlingsledaren
Bo Edström, som tävlar i
Nordic.
– Skulle jag hamna bland
de tre bästa är jag väldigt
nöjd, säger Edström som
gör sitt andra nordiska mästerskap.
2013 slutade han sjua.
Finalen kan komma att
flyttas till lördag om vädret
är för dåligt under fredagen.
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SVÅRSLAGEN. Under veckan avgörs vem som blir nordisk mästare
i modellflygning.
Alla vill slå finländaren Lassi Nurila.
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Nurila förväntas vinna

