
Formandsberetning til Fritflyvning Danmarks landsmøde søndag den 

6. november 2016 i Ringsted 

Medlemstal 

Fritflyvning Danmark har i 2016 haft 47 medlemmer. Det er nogle flere end sidste års opgørelse, 

der viste 40 medlemmer. Den nye opgørelse har Thomas Røjgaard taget fra Modelflyvning 

Danmarks  medlemskartotek. Her kan medlemmer af Modelflyvning Danmark registrere sig som 

medlem af f.eks interessegruppen Fritflyvning Danmark. Opgørelsen fra 2015 og tidligere baserer 

sig på ”gamle” medlemsfortegnelser. 

Konkurrenceaktivitet 

Med 27 piloter, der leverede 142 resultater, synes jeg, at vi holder et ganske højt aktivitetsniveau. 

Det er F1A, der tegnede sig for størsteparten: 11 piloter leverede 86 resultater, 5 F1B-piloter 

leverede 13 resultater og 1 F1C-pilot leverede 3 resultater. 6 indendørspiloter leverede 16 resultater, 

2 F1J-piloter leverede 2 resultater, 3 F1Q-piloter leverede 11 resultater, 5 F1S-piloter leverede 6 

resultater, 2 E36-piloter leverede 4 resultater og 1 P30-pilot leverede 1 resultat.  

 

Bedste placeringer 

Worldcup 

De bedste placeringer falder i F1A. Jes Nyhegn står til at blive nr. 2 samlet i WorldCuppen, hvor 

der er 355, der har fået point. Jes opnåede sin placering ved førstepladser i den ungarske WorldCup 

Szabos Memorial, de to danske WorldCups Danish Cup og Jutland Heath Cup, der i parentes 

bemærket samtidig gjorde Jes til danmarksmester. Endvidere ved en andenplads i Rumænske 

Salonta Cup. 

Konkurrence- EM I alt Piloter 

resultater 2016 Ja Nej 

F1A 80 3 3 86 11

F1B 10 1 2 13 5

F1C 3 3 1

Indendørs 16 16 6

F1J 2 2 2

F1Q 10 1 11 3

F1S 6 6 5

E36 4 4 2

P30 1 1 1

I alt 103 34 5 142 *) 36

*) 27 piloter, når der korrigeres for piloter, der flyver flere klasser.

WorldCup



Af andre F1A-præstationer bør nævnes, at Steffen Jensen står til en en WorldCup-placering som nr. 

29 bl.a. ved at vinde den polske WorldCup Kietrz Cup. Peter Rasmussen står til en plads som nr. 

46. Og så fortjener Lars Buch Jensens WorldCup-sejr i Kotuku Cup of New Zealand også at blive 

nævnt. 

I F1B står Jørgen Korsgaard til en plads som nr. 110; det gjorde ham også til danmarksmester. 

Christian Schwarzbach står til at blive nr. 138 og Jens B. Kristensen nr. 180. 

I indendørs klasserne var det familien Bjarne Jørgensen og Ruben Sonne, der udmærkede sig under 

DM i februar måned. 

I F1Q fik alle tre danske piloter WorldCup-point. Tom Oxager står til at blive nr. 7, Peter Buchwald 

nr. 10 og Per Grunnet nr. 11 ud af de 33 piloter, der har fået point. 

Peter Buchwald vandt Euro Challenge for F1S/E-36. Jens-Ole Larsen opnåede en delt 10. plads, Per 

Grunnet, Bjarne Jørgensen, Frank Dahlin og Steen Agner opnåede en delt 17. plads. 

EM i Serbien 

Danmark havde 5 deltagere med ved EM i Zrenjanin i Serbien; 3 i F1A: Jes Nyhegn, Steffen Jensen 

og Karsten Kongstad og 2 i F1B: Jens B. Kristensen og Christian Schwarzbach. Her skal 

resultaterne for Jes, der blev nr. 14 og Steffen nr. 17 fremhæves. De øvrige fik mere ydmyge 

placeringer. 

CIAM-regler 

Jes og Steffen fik deres placeringer ved EM gennem den ny indførte regel om todelt flyoff. Mens 

Steffen opnåede 346 sekunder i gruppe 1, fik Jes, der fløj i gruppe 2,”kun” 337 sekunder. Da der 

imidlertid var færre, der fløj max. i gruppe 2, opnåede Jes at komme videre til sidste flyoff, mens 

Steffen - med flere sekunder - måtte  stoppe. 

En situation som denne har givet anledning til frustration blandt nogle deltagere, og det har også 

ført til overvejelser hos os om at gå væk fra ordningen om todelt flyoff. 

Vi kan konstatere, at de gældende regler for F1Q resulterer i for høj udgangshøjde, når motoren 

standser. Vi skal senere på dagsordenen bl.a. tage stilling til en regelændring, der forventes at 

reducere udgangshøjden. 

Danske WorldCups 

Vi afviklede den første WorldCup på dansk grund i 2016. Med Peter Rasmussen som 

konkurrenceleder afviklede vi en særdeles vellykket worldcup på Kongenshus Mindepark. Vejret 

var fantastisk.  

Steffen Jensen afviklede som konkurrenceleder Danish Cup på Rinkaby feltet i Sverige. Det var en 

våd og blæsende omgang, der stiller store krav til konkurrenceledelsen. Der blev som sædvanligt 

skiftet startsted som dagen skred frem, og Thomas Røjgaard havde travlt med at bære vores 

resultattavle rundt på feltet. Ikke mindst den øvelse har ført til, at vi er i gang med at udvikle en 

resultattavle, der baserer sig på en bærbar PC, en mobil printer og en lettere resultattavle. 



Også i 2017 afvikles der to WorldCups; den første - Jutland Heath Cup: lørdag den 3. juni med 

reservedag den 4. juni på Kongenshus Mindepark. Konkurrencen er samtid DM. Den anden - 

Danish Cup - fredag den 30. juni på Rinkaby-feltet. 

Modelfabrikker 

De fleste modeller i klasserne F1A, B og C bliver i dag lavet på fabrikker i Rusland og Ukraine. Det 

giver nogle særdeles højtydende modeller, men tidligere tiders udfordring med at bygge modellerne, 

må vi se langt efter. Det er i øvrigt heller ikke billigt, at skaffe sig modeller på denne måde. Peter, 

Tom og Per gør, hvad de kan for at undgå at også F1Q lider samme skæbne. 

Tilskudsordning 

Der er i 2016 uddelt tilskud for 15.285 kr. til diverse modelflyvegrej. Tilskuddet er maksimeret til 

1.500 kr. pr. medlem. Jeg tror på, at ordningen betyder, at man foretager indkøb af grej, som man 

ellers ikke ville have gjort. Dermed kan man hurtigere komme på omgangshøjde bl.a. med hensyn 

til nye tekniske dimser.  

Klubmøder 

Vi holder liv i klubmøderne på Sjælland. Per Grunnet har overtaget ansvaret for møderne og har 

givet dem ny energi. Fynboer og Jyder er også velkomne, men det kan være svært at nå på en 

hverdag. 

Nyhedsmail 

Per Grunnet har også iværksat en nyhedsmail a la SEN. Det er rigtig positivt og giver os hurtig og 

relevant information. 

DGI 

Selvom vi ikke lægger det store engagement i vores medlemskab af DGI, så er der kontante fordele. 

Vi er - via medlemsskabet - dækket af en stævneforsikring, som sikrer os mod ubehagelige 

overraskelser, når vi arrangerer konkurrencer; især WorldCups. 

Rapport fra Modelflyvenyt 

Fritflyvningsredaktør, Lars Buch Jensen, orienterer om Modelflyvenyt. 

Rapport fra Eliteudvalget 

Medlem af Modelflyvning Danmarks eliteudvalg, Steffen Jensen, orienterer om Eliteudvalget. 

Vigersted, den 3. november 2016 

Karsten Kongstad, formand 


