
Fortsat dansk dominans i F1S 
Skandinavisk mesterskab i klasse F1S (E-36) på Öland i Sverige den 11. maj 2018 
 

Med kun to deltagere fra Danmark forekom det på forhånd vanskeligt at fastholde den flotte 

statistik, som ligger efter de to første F1S-mesterskaber i 2016 og 2017. Begge år har Christian 

Schwartzbach vundet – og i 2016 havde han Jens Ole Larsen og Peter Buchwald på de følgende 

pladser, mens han i 2017 måtte se en svensker, Martin Larsson, på andenpladsen, hvor 

undertegnede sikrede trediepladsen på danske hænder. 

Men det lykkedes – efter de fem flyvninger var der også i år danske navne på første- og 

trediepladsen, nu var der blot byttet om, så jeg vandt og Christian blev nummer tre. 

I ugerne op til stævnet havde vejrudsigten svinget mellem regn, storm, sol, varme og kulde, men jo 

tættere vi kom på den 11. maj, jo bedre så det ud. 

Og da vi – efter at have slæbt vores grej 800 meter fra P-pladsen til startstedet – stod på pladsen, var 

vejret helt fantastisk! Vinden svingede i retning – og den var under 2 m/sek. Solen bagte, så 

temperaturen hurtigt kom op over 25 grader. Det var ganske enkelt vidunderligt flyvevejr! 

Vi fik foretaget de nødvendige trimstarter, mens konkurrenceleder Bo-Eskil Nilsson ventede på, at 

vindretningen skulle stabilisere sig. Det tog sin tid, men efter halvanden times trimmetid kunne han 

dytte konkurrencen igang. 

Inden da måtte Eddy Astfeldt, der normalt er stærkt flyvende i F1S, dog trække sig fra konkurrencen, 

da han ødelagde sin model ved en tilsyneladende helt harmløs landing i en busk. Det gav imidlertid 

Eddy tid til at fotografere deltagerne resten af dagen, hvilket Modelflyvenyt har fået glæde af. 

Vi troede, at det ville blive en dag, hvor halvdelen af deltagerne gik i fly-off – men allerede i anden 

start røg en del af favoritterne ud med nedvindsstarter. Blandt disse mig, som efter et perfekt stig 

måtte se modellen komme ned, som om termikbremsen var gået. 

Værre var det dog for David Thorsen, som fløj meget sikkert med en velbygget pylon-model. I fjerde 

start havde han fundet en fin termikboble, der bragte modellen ekstra højt i stiget. Da David skulle 

starte sit stopur efter at motoren var stoppet, kom han til at trykke på RC-DT-knappen, så hans 

model rent faktisk kom direkte ned på termikbremsen. Det tog 61 sekunder ..... 

Christian var heller ikke heldig i fjerde start – dels var hans kast ikke lige i skabet, men værre var det, 

at den forventede termik viste sig at være så kraftig nedvind, at modellen landede efter kun 77 sek. 

Ak og ve, tænkte vi. Så er det slut med vores forspring over svenskerne. 

Men et kig på resultattavlen viste, at det ikke så særlig slemt ud. Inden sidste flyvning lå Christian og 

jeg henholdsvis som nummer tre og nummer et. Så med et max i sidste start kom vi atter i år 

igennem med æren i behold. På andenpladsen kom Inge Sundstedt, der tidligere var en af Sveriges 

bedste F1A-flyvere. Nu har han bygget en F1S-model – en "Joulebox" efter byggesæt – som han fløj 

sin første konkurrence med. 

Sidste års World Cup-konkurrencer blev afholdt i forfærdeligt vejr på Öland, og det har nok givet en 

del modelflyvere en vis uvilje mod Alvaret, som pladsen hedder. Årets F1S-mesterskab viste, at vejret 

godt kan være rigtig godt på Öland, så måske flere danskere skulle forsøge sig i 2019? 

Jeg fløj for første gang med et GPS-tracking system i min model, så jeg meget let kunne finde den 

igen. På min længste flyvning kom modellen 600 meter ud – det var en flyvning, der varede knap fire 

minutter, fordi den var næsten to minutter om at komme ned på termikbremsen. Så godt kan vejret 

være på Öland .... 

 

Per Grunnet 

Mail: pergrunnet@hotmail.com 

 

Resultatet i klasse F1S: 



1. Per Grunnet 575 sek. – 2. Inge Sundstedt 563 sek. – 3. Christian Schwartzbach 557 sek. – 4. Martin 

Larsson 542 sek. – 5. David Thorsen 541 sek. – 6. Lars Karlsson 409 sek. 

 

  


