
Forrygende flyvedage på Kongenshus Hede 
Jutland Heath Cup 2018 og Danmarksmesterskaber for fritflyvende 

modeller 8.-10. juni 
 

For tredie gang inviterede fritflyverne under Modelflyvning Danmark til World Cup-stævne på dansk 

grund. Og for tredie gang blev stævnet – "Jutland Heath Cup" – afholdt i fremragende flyvevejr under 

Peter Rasmussens kyndige og gemytlige ledelse. 

Kongenshus Hede ligger tæt på Viborg og er således let at nå for skandinaviske og nordeuropæiske 

modelflyvere. Igennem de tre år har vi set et stigende antal deltagere fra Tyskland og Østrig, således 

at dette års konkurrence blev den største hidtil med omkring 40 deltagere. 

Der var også danske deltagere – og til ære for disse var det i år besluttet at afholde et separat 

Danmarksmesterskab om søndagen. Her var deltagerantallet meget lavere – dels fordi de 

udenlandske deltagere var kørt hjem, og dels fordi vejrudsigten for første gang i mange uger nu 

pludselig talte om et fænomen, som blev kaldt "regn". De, som kunne huske hvad begrebet dækkede 

over, beholdt modellerne pakket godt ned, mens 10-12 mindre skarpe fritflyvere muntert fortsatte 

lørdagens fornøjelser i roligt vejr uden den sædvanlige bagende sol. 

 

Stor deltagelse i klasse F1A til Jutland Heath Cup lørdag 9. juni 
Med 19 deltagere var konkurrencen for svævemodeller i klasse F1A langt den største. Og feltet talte 

adskillige stjerner – navne som Dirk Halbmeier, Siegfried Limberger og sidste års vinder Thomas 

Weimer fra Tyskland, Gerhard Aringer fra Østrig og vores egen Jes Nyhegn, for nu blot at nævne 

nogle få. 

Vejret skiftede mellem sol og halvskyet, vinden lå hele dagen mellem 1 og 4 m/sek., og termikken 

boblede lystigt med mindre og mindre termikbobler, efterhånden som dagen skred frem. 

Da de fem perioder var fløjet, havde fem deltagere max. i alle runder og skulle derfor videre til et fly-

off. Dette blev afholdt om aftenen ved 21-tiden, hvor termikaktiviteten var mindst. 

Alligevel lykkedes det to deltagere – Dirk Halbmeier og Siegfried Limberger – at flyve max-tiden, som 

i første fly-off var sat til 7 minutter. Heraf kan man udlede, at der fortsat var termik. 

Dirk og Siegfried skulle altså flyve et yderligere fly-off for at afgøre placeringerne. Det blev dog lidt af 

et antiklimaks, idet Siegfried meddelte, at han ikke ville risikere at miste sin model på en flyvning i 

den begyndende skumring. Så Dirk lavede en imponerende start med kolossal højdegevinst i buntet – 

og skød derefter modellen ned, så hans "vindertid" blev 52 sekunder. 

Og hvad med danskerne? 

Jes Nyhegn var nået igennem til fly-off'et, mens de øvrige danskere alle droppede en eller flere 

starter. Og Jes var i den grad tændt – det viste han bl.a. ved at tage to trimstarter umiddelbart før fly-

off-starten for at vælge, hvilken model han skulle flyve med. Han valgte sin termikmodel frem for sin 

carbon-flapper. 

I fly-off-starten fandt han god luft og lagde an til en kraftfuld bunt-start. Men netop da han havde 

lagt alle kræfter i at trække modellen op, så det ud som om linen knækkede .... Modellen udløste i 20 

meters højde, og Jes aktiverede straks RC-DT'en i håb om at modellen kunne lande inden 20 

sekunder, hvilket ville give et startforsøg mere. Men den var lidt for højt oppe og ramte først jorden 

efter 21 sekunder i luften. Ærgerligt!  

Jes fortalte bagefter, at han kun havde fat i højstartslinen med én finger – og da han trak til, var 

fingeren simpelthen ikke stærk nok til at holde linen, som smuttede fra ham. 

Blandt deltagerne var der to juniorer – den ene var Carl Emil Damsbo, som gennemførte 

konkurrencen i fornem stil med tre maxer og to drop – hvoraf det første kunne være undgået, hvis 

Carl Emil havde fået modellen lidt højere op, før han udløste. Luften var nemlig god, og modellen fløj 

rigtig godt, men havde ikke tilstrækkelig udgangshøjde.  



 

Et utal af maksimumsflyvninger i propelklasserne 
De tre "propelklasser" – F1B (også kendt som wakefield-klassen), F1Q (store elektromotor-drevne 

modeller) og F1S (E36 eller små elektromotordrevne modeller) – havde fået deres eget startområde 

bag startlinien for svævemodellerne. Om det var årsagen til, at propelklasserne havde rigtig mange 

max-flyvninger, kan man gisne om. Man kunne som "propelflyver" stå og vente på, at en 

svævemodel markerede en termikboble, som man kunne snylte på. 

Dette var lettest i de første perioder, hvor vindretningen betød, at svævemodellerne drev hen over 

propel-modellernes startområde. Senere skiftede vinden retning, så det var mindre oplagt at snylte. 

I F1B var der otte deltagere – og fire af disse fløj fuld tid. Kevin Lamers fra Holland var så tæt på, som 

man næsten kunne være, idet han droppede 2 sekunder i fjerde periode. 

På femtepladsen fandt man iøvrigt et nyt navn i F1B-sammenhæng, idet Steffen Jensen deltog med 

en nyindkøbt Andruikow-model. Steffen har faktisk fløjet wakefield tidligere, men efter ca. 35 år er 

det ikke alle rutinerne, der sidder helt som de skal. 

I F1B-fly-off'et fik sidste års vinder, Dag Edvard Larsen fra Norge, suverænt den bedste tid, så han 

vandt atter. Denne gang foran Hubert Pietzko fra Tyskland og Samir Hadzovic fra Sverige. 

Vores egen Christian Schwartzbach var den fjerde fly-off-deltager, og han måtte se sin model bide i 

græsset – eller snarere i det knæhøje lyng på heden – efter blot 23 sekunder. Det viste sig at skyldes 

en slap elastik, der ikke havde kræfter til at løfte haleplanet op i glidestilling i sidste del af stiget. En 

ærgerlig fejl. 

Klasse F1Q – store elektromotordrevne modeller – havde syv deltagere, heraf tre danske og fire 

tyske. Konkurrence-resultatet blev ret enestående, idet de syv deltagere hver fløj fem starter – og af 

disse 35 starter var der kun én, der ikke blev max! Det viser muligvis, at deltagerne (næsten) alle er 

utroligt dygtige – og det skal jeg da være den sidste til at udelukke. 

Det kunne også skyldes, at F1Q'erne – trods den nylige reduktion af energien fra 4 joule pr. gram 

modelvægt til 3 joule pr. gram – stadig har for høj ydelse. 

I fly-off'et besluttede konkurrencelederen at reducere den såkaldte energi-faktor til 2 joule pr. gram 

modelvægt. Dette er muligt ifølge FAIs Sporting Code, hvis forholdene taler for det. Og det må man 

sige, at 34 maxer ud af 35 mulige gør ....  

Fly-off-starterne skal startes i løbet af syv minutter, så der er ikke megen tid til at vente på god luft. 

Det viste sig så, at luften blev bedre sidst i syv minutters-perioden, så de først startende fik ret 

dårlige tider. 

Vinder blev Marcel Amthor foran Michael Wermter, mens Tom Oxager kom ind på trediepladsen 

med en helt ny, meget smuk og velbygget model, der næppe er færdigtrimmet endnu. 

Sidste klasse var F1S, der tegnede til at blive største propelklasse, men der kom dog kun syv 

deltagere, hvoraf de fleste var gengangere fra F1Q-klassen. 

Her blev det også en Amthor, der vandt – han hedder Mike til fornavn og er far til Marcel. Mike fløj 

som den eneste max i fly-off'et med en flot termikstart, der klarede de tre minutters flyvning med 

kun 5 sekunders motortid. 

Nummer to blev danske Jens Ole Larsen, som lavede sin eneste fejlstart i løbet af konkurrencen. Han 

fik kastet modellen fladt, så den kun nåede en fjerdedel af normal højde. Alligevel gled den i over to 

minutter og fik fem sekunder mere end trediepladsen. 

Trediepladsen blev et familieforetagende, idet både Thomas Wermter og hans datter Cinja fløj 118 

sekunder (med hver sin model). 

 

 

Danmarksmesterskaber søndag 10. juni 
Et tordenvejr tidligt om morgenen annoncerede, at nu ændrede vejret sig i Viborg og den 

omkringliggende del af landet. 



Temperaturen faldt fra gårsdagens 25-28 grader til beskedne 17-19 grader, skyerne begyndte at 

afgive regn – først som små, diskrete dråber, senere i større mængder som i heldagsregn. 

DMs konkurrenceleder Leif Nielsen besluttede at udskrive tre flyvninger inden kl. 12.00 og derefter 

vurdere, om man kunne fortsætte. Det viste sig at passe fint – næsten alle fik tre starter i nogenlunde 

tørvejr, og derefter tog regnen til, så yderligere flyvning måtte opgives. 

I tre klasser var der én deltager, som fløj de tre maxer og dermed blev Danmarksmester. Det var Jes 

Nyhegn i F1A, Christian Schwartzbach i FiB og undertegnede i F1Q (og min sejr var den letteste, idet 

jeg var eneste deltager). 

Den sidste klasse – F1S – bød dog på lidt dramatik. Jeg var først i luften med en dårlig start, hvor 

modellen landede allerede efter 112 sekunder. Kroppen brækkede i landingen uden påviselig grund, 

så sandsynligvis havde den fået en skade tidligere, som måske kan forklare dens uheldige 

flyvemønster. 

Så fløj Jens Ole med kun fem sekunders motortid – han var bange for, at modellen ville komme for 

langt ud, hvis den fik fuld højde. Det gjorde den ikke, og luften var oven i købet ikke hjælpsom, så den 

nærmede sig jorden med foruroligende fart ... og landede på 114 sekunder, sølle to sekunder mere 

end jeg havde fløjet. 

Derefter satte Jens Ole mere motortid på – seks sekunder i anden start, otte sekunder i tredie – fløj 

to maxer og blev Danmarksmester. 

 

Per Grunnet 

Mail: pergrunnet@hotmail.com 

 


