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Race of Drones Oulu keräsi 1500 hengen yleisön – voitto Latviaan
Dronelennätyksen maailmancup järjestettiin tiistaina 12.3. Ouluhallissa. Tapahtumaan oli vapaa pääsy ja
yleisöä riitti jopa 1500 henkeä. Kilpailijoita kisassa oli yhteensä 40, ja kisailijat tulivat eri puolilta Eurooppaa.
Voitto meni latvialaiselle Tomass Peterssonsille.
“Parasta kisaamisessa on se tunne, kun voittaa ja tietenkin ihmiset ympärillä! Race of Drones Oulu oli
mahtavassa tilassa ja kaikki järjestelyt on tehty hienosti.”
23-vuotias Peterssons valittiin juuri DCL:ään, eli Drone Champion Leagueen. Vasta kaksi vuotta lajia
harrastanut Peterssons kiinnostui drone-kisailemisesta YouTube-videoiden kautta ja myös teknologia vetosi
häneen.
“Olen erittäin ylpeä saavutuksestani päästä ammattilaisliigaan, ja harrastus muuttui kertaheitolla työksi.”
Toiseksi Oulun maailmancupissa tuli “Snowyeti” Norjasta ja kolmanneksi “Swenglish” Ruotsista. Palkintoja
jakamassa oli Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen.
Laji ei katso ikää, sillä kilpailun nuorin osallistuja, ranskalainen Guillaume Bailleau, on vasta 10-vuotias.
Bailleau on ehtinyt harrastaa lajia 2 vuotta ja päässyt jo kotimaassaan onnistumisen makuun.
“Paras saavutukseni on 3. sija Ranskan juniorikisassa. Ranskan maailmancupissa tulin 6. sijalle.”

Dronepilotit erittäin tyytyväisiä tapahtumaan – droneilu saa jatkua
Suomen droneliiton, FPV Finlandin puheenjohtaja Ari-Pekka Repo oli mukana järjestämässä tapahtumaa
yhdessä BusinessOulun kanssa. Repo myös juonsi tapahtuman paikan päällä.
“Kyllähän tässä on viimeiset kolme viikkoa pistetty kaikki paukut tämän tapahtuman järjestelyyn.”
Repo on tyytyväinen lopputulokseen – Race of Drones Oulu oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja iso
kilpailu jo Euroopan mittakaavalla.
“Sain paljon hyvää palautetta, ja tähän mennessä jokainen kilpailija kertoi tulevansa uudestaan, mikäli
tällainen vielä järjestetään.”

Droneaiheen parissa jatkettiin tänä aamuna Oulun Finnkino Plazassa järjestettävässä Drone Business
Breakfast -seminaarissa. Seminaarissa käsiteltiin dronejen hyödyntämistä liiketoiminnassa sekä visualisoitiin
tulevaisuuden näkymiä. Seminaariin osallistui 150 henkilöä.
“Haluamme ymmärtää, miten teknologiayritykset voisivat tehdä dronepohjaisia ratkaisuja. Olemme
visioineet kaikkea dronehenkilötakseista ilmakäytäviin”, kuvailee BusinessOulun ICT:n asiakkuuspäällikkö
Janne Mustonen.

Lisätietoa kilpailusta:
Ari-Pekka Repo, puheenjohtaja, FPV Finland ry ari-pekka.repo@fpvfinland.fi
Auli Kangas, projektipäällikkö, BusinessOulu, puh +358 44 703 1389 auli.m.kangas@businessoulu.com

Lisätietoa seminaarista:
Janne Mustonen, asiakkuuspäällikkö, ICT, BusinessOulu, puh. +358 45 674 2929
janne.mustonen@businessoulu.com

Oletko jo uutiskirjetilaaja?
BusinessOulun yleinen uutiskirje ilmestyy joka viikko ja eri toimialojen uutiskirjeet useamman kerran
vuodessa.
Tilaa uutiskirjeemme osoitteessa https://www.businessoulu.com/fi/media/tilaa-uutiskirje.html niin pysyt
ajan tasalla Oulun parhaista uutisista!

