RC-Sektionens Familjeträff på Norrboda modellfält.
1/7 besökte RC-sektionen Norrboda modellfält för
att under en eftermiddag och kväll ha en träff där
samtliga medlemmar med familjer var inbjudna.

A

lla gick vi väl och hoppades på att det skulle
bli vackert och fint juli väder. Det gjorde åtminstone dom medlemmar som anmält sig för
att delta i RC-sektionens sommarträff på Norrboda
modellfält utanför Bro.
Eftersom syftet med träffen var att kunna njuta av
svensk sommar samtidigt som vi skulle flyga modellflyg så var vädret en faktor
som var lite extra viktig.
Regn och för mycket blåst
skulle innebära att sommarträffen skulle få ställas in.
Morgonen 1/7 bjöd på halv
storm och blygrå moln, sommarträffen var under allvarligt hot. Under dagen lättade
molnen något och vinden
avtog åtminstone en aning
vilket ledde till att vi bestämde oss för att ändå åka ut
och utmana elementen.
En liten tapper skara medlemmar utgår från Kista för
att gemensamt åka ut till Bro. Väl på plats så möter vi
ett nyklippt flygfält där vår värd Dan Johansson, som
till vardags jobbar som iSeries Sw specialist på GTS
håller på att ställa i ordning sina helikoptrar. Den av
oss som skulle flyga plan var till en början lite avvaktande till den byiga och och lite hårda vinden vilket
gjorde att Dans helikoptrar fick dominera luftrummet.
Eftersom det finns en viss prestige kamp mellan helikopter- och flygplanspiloter, om än mest på skoj, så
måste ju även ett flygplan upp i luften och trotsa vinden. David Eriksson, till vardags Security TSM på
ITD stog för flygplanen.

Längre fram på kvällen mojnade vinden och solen bröt
fram och gav oss en mycket behaglig avslutning på
vår familjesammankomst. Strax innan vi bröt upp
visade Dan att man faktiskt kan segelflyga en helikopter. Så ni som tror att motorstopp på en helikopter
innebär stört får tänka om.
RC-Sektionen
summerar sommarträffen som
en mycket
lyckad och
trevlig träff
som fortlöpte
utan större
incidenter. Vi
hoppas nu på
att kunna ha
ytterligare en
träff innan snön lägger
sig.
Vill du ha mer information om Sektionen
gå in på vår sektions
hemsida:
http://w3.se.ibm.com:81/ibmclub/ibmclubs.nsf/
sectionarticleslookup/rc+radio+control

Ytterligare bilder från vår träff finner du på MFK
Busybee's hemsida:
http://www.busybeemfk.se/phpgraphy/index.php?
dir=2010%2F2010_07_01
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Trots blåsten så
inträffade inga
haverier. Den
enda och mindre
incidenten stod
David för när
han fick motorstopp på ett av
sina plan strax
efter start och
blev tvungen att
nödlanda. Allt
gick ganska bra
och flygningen kunde återupptas efter ett kortare depåstopp.
Efter några flygningElliot S
ar var det dags för
tengå
korvgrillningt. Un- runt på flyg rd tog chanse
n oc h p
fältet.
rovade
der korvpausen
att köra
bjöds körning med en radiostyrdbil.

