
Fallskärmshoppare Michael Alpfors hoppar ut över Everöd. Efter 
ett uthopp från 1000 meters höjd gäller det att träffa en 2 cm 
platta! 
I Skåne bedrivs fallskärmshoppning på Everöd och i Eslöv. Fall-
skärmssporten i Skåne har en lång tradition med många idrotts-
liga framgångar. 

Flygsport i Skåne 



 

Modellflyg 

 
Det finns modellflygplan utan 
motor som man kastar upp i luf-
ten.  
Det finns enkla modeller med 
gummibandsmotor samt skala-
modeller med jetmotor...  
 
Modellflyg är en mycket varie-
rande sport som driver teknikut-
vecklingen bl. a inom elmotorer 
och batterier.  
 
Modellflyget har utövare i  alla 
åldrar. 
Ungdomar går ofta vidare till det 
fullskaliga flyg som intresserar 
mest. 
 

Motorflyg 
 
Motorflyg är kultur. Carl Ceder-
ström och Enoch Thulin är 
kända förgrunds-gestalter som i 
förra seklets början starkt bidrog 
till utvecklingen av motorflyget. 
Såväl gamla dubbeldäckare 
som sportiga experiment-
flygplan drar till sig intresserade 
blickar. Motorflyget kan erbjuda 
spännande utflykter  över det 
skånska landskapet eller ren 
transport. 
 
En form av motorflyg är avance-
rad flygning med specialbyggda 
flygplan. 

 

Allt detta kan Du 
göra inom flyg-

sporten i Skåne! 

Fallskärmshoppning 

Segelflyga  

Bygga och flyga modell 

Motorflyga 

Konstflyga 

Skärmflyga 

Hängflyga 



 

 
 
Hängflyg 
 
Under en pilformad vinge av 
rör och duk hänger piloten 
raklång med huvudet framåt 
och styr endast genom att 
flytta sin kroppsvikt.  
För att komma upp i luften 
förkommer vinchning och 
även flyg-bogsering. 
Vind– och solenergi är 
”motorer” även för häng-
flygare. 

Segelflyg 
 
Ett flygplan som låter Dig 
flyga 30-40 mil enbart med 
hjälp av solenergi.  
(Rekordet är över 100 mil) Se-
gelflygplan är byggda av ultra-
modernt kompositmaterial och 
har avancerad instrumente-
ring för flygning och navige-
ring. 
I Sverige är det vanligast med 
flygbogsering för att komma 
upp i luften men även vinsch-
ning och självstartande segel-
flygplan förekommer. 
Väl upp i luften gäller det att 
hitta termik—att utnyttja sole-
nergin. 

Skärmflyg 
 
 

Under en vinge av tyg och linor som kan packas 
ihop i en ryggsäck och lätt tas med kan man flyga 
många mil eller glidflyga i en sluttning. Starta från 
ett berg eller en backe, eller med vinsch. 
Även skärmflygarna använder vind– och solenergi 
för att flyga långt och länge. 
 

 
Vind 
& 

Solenergi ! 



 

Flygsporten i Skåne bedrivs i ett 40-tal föreningar.  
Gå in på vår hemsida för mer utförlig information om våra 
verksamheter, var vi finns och hur man tar kontakt med våra 
föreningar. 
 

www.flygsport.nu 

 
Ungdomsverksamhet bedrivs i 

flera föreningar. Ett exempel är Young Pilots 
som bedriver läger varje sommar på Sövdefältet. 
Föreningen Eslövs Unga Vingar låter ungdomar 
i ålder 7—17 år prova på t. ex. modellbygge, 
flyga simulator samt Spaka själv i motor- och 
segelflygplan.  


