Radiostyrt som hobby!
Det växande intresset för radiostyrt gjorde att det år
2006 skapades en undersektion till sektionen Aland
Car Club (ACC) som i sin tur ligger under Ålands
motorklubb (ÅMK). Radiostyrt har funnits långt
tillbaks i tiden och har alltid varit en hobby för
människor i alla åldrar. Det är först på senare år det
har blivit riktigt stort då det har blivit lättare få tag på
alla sorter av radiostyrda grejer så som bilar, båtar,
flyg, helikoptrar, reservdelar osv. Tack vare internet
sprids kunskapen och tillgången att få hjälp.
Flyg - Det är just flygen som har fått RC Åland att ta fart. År 2007 började en grupp personer köpa
flyg och leta ett fält att flyga på. När vi väl hittat en fläck i Hammarland att flyga på, som numera
kallas Djäkenfältet, så har flygintresset exploderat. Djäkenfältet är beläget på ett åkerområde med
en landningsbana på 150x20 meter med depå, vindstrut osv. Idag kan man som medlem i ÅMK
även flyga på Mariehamns flygfält när man väl lärt sig flyga. Flygen finns som byggsatser och som
nästan helt klara flyg och finns i alla prisklasser.
Helikopter - Även helikopter börjar dyka upp sakta men säkert. Helikopter är den största
utmaningen och den mest tekniska av alla radiostyrda modeller. Priserna börjar sjunka och det
finns en uppsjö av olika modeller och storlekar. Allt från små eldrivna inomhus-helikoptrar till större
utomhushelikoptrar som drivs med el-, metanol-, bensin- och även turbinmotorer.
Simulator - Det kan kännas lite vågat att ta upp tex ett flyg första gången men det finns fina
simulatorer idag som man kan öva i för att få in rutinen. Det blir billigare i längden. En bil och båt
kan man släppa gasen på och pusta ut, men flyger du flyg eller helikopter gäller det att få ner det
helt. De som flyger idag hjälper dig med dina första stapplande steg.
Bil - Det finns idag ingen bana för att köra bil, så de flesta kör där de hittar plats. Åland Ring har
planerat in både asfalt och offroad-bana. Radiostyrda bilar finns i olika storlekar och typ, som tex
offroad-bilar av typen Buggys, Monstertruckar, Stadiumtruckar, men även banbilar, både el,
metanol och bensin. De mindre är ca 30 cm och de större upp till en meter.
Båt - Båt är inte så vanligt men med tanke på att Åland omges av vatten så är det en ypperlig plats
för radiostyrda båtar. Det finns radiostyrda segelbåtar och motorbåtar i olika storlekar, även här el,
metanol och bensindrivna.
Hur komma igång? - Det bästa sättat är att gå in på www.motorportalen.net och registrera dig i
forumet. Där finns en RC-del där du kan ställa frågor, läsa och diskutera. Du får garanterat hjälp
där av flertalet entusiaster.
Sugen på komma och kika när vi flyger? - Gå in på www.motorportalen.net och Kika in i forumet
i RC-delen under Kommande flygningar eller kontakta någon av oss:
- Mikael Mattsson (Djäkenfältet och allmänt RC) - mickem@aland.net - 040 526 7941
- Tim Häggblom (Mariehamns Flygfält) - tim@aland.net - 0457 380 0000

