
Årsberetning for Fritflyvning Danmark 2018 
 

Fritflyvning Danmark og Modelflyvning Danmark (MDK) 
Fritflyvning Danmark er organiseret som en klub under vores samlede forening, Modelflyvning Danmark. MDK 

har så vidt jeg ved over 5.000 medlemmer i øjeblikket. Det store medlemstal skyldes dels omkring 3.000-3.500 

traditionelle modelflyvere (RC, CL og FF). Dertil kommer mellem 1.500 og 2.000 droneflyvere, som primært har 

meldt sig ind for at være dækket af vores kollektive ansvarsforsikring. Dem er vi glade for – de bidrager til, at 

MDKs økonomi er bedre end nogensinde tidligere. 

 

Den gode økonomi i MDK har blandt andet betydet, at man kunne uddele 400.000 kr. i tilskud til gode 

initiativer, som medlemmerne og medlemsklubberne har fundet på. Vi har ikke søgt – og derfor heller ikke fået 

– del i disse midler. Måske en falliterklæring – måske bare et tegn på, at mangel på økonomiske midler ikke er 

et problem for Fritflyvning Danmark. 

MDKs gode økonomi har også betydet, at det i 2018 har været gratis at tilmelde nye ungdomsmedlemmer. 

Hvor mange, der har gjort brug af denne mulighed, er vist ikke gjort op på nuværende tidspunkt. 

 

Vores medlemsblad Modelflyvenyt har også fået fornøjelse af de mange penge. Bladet er blevet teknisk 

opgraderet, så det nu er trykt på endnu kraftigere og endnu blankere papir med endnu større typer og endnu 

mere farvestrålende billeder. 

Denne tekniske opgradering skal – ifølge de planer som vores fritflyvningsredaktør Lars Buch har fortalt om – 

også følges op af den redaktionel opstramning, hvor redaktionen i højere grad end hidtil vil formulere en linie 

for bladets indhold. 

På repræsentantskabsmødet i MDK var der et enkelt medlem, som rettede skarp kritik af misforholdet mellem 

de mange ulønnede skribenter og grenredaktører og så bladets ansvarshavende redaktør, der modtager en 

ifølge ham særdeles god betaling for sig arbejde. Han mente, at det kunne være en deldel, hvis man afsatte 

penge til at honorere i hvert fald nogle skribenter, som kunne levere relevant stof i god kvalitet. 

Jeg er meget enig med vedkommende og vil gerne høre, om det er noget, vi skulle stille forslag om til næste 

repræsentantskabsmøde i MDK. 

Jeg skal tilføje, at vi generelt ikke kan klage over fritflyvningsdækningen. Der har været et par svipsere i år, men 

generelt får vi det stof i bladet, som vi afleverer. Jeg kan derimod undre mig over, at Modelflyvenyt dækning af 

drone-området er så beskeden, som tilfældet er. MDK har omkring 1.500 medlemmer, som sandsynligvis 

primært har meldt sig ind for at være dækket af MDKs ansvarsforsikring. 

Der er næppe mange af disse medlemmer, som har kendskab til de traditionelle modelflyvegrene. Måske 

kunne nogle af dem brede flyveinteressen ud, så de også opdagede radiostyring, linestyring og ... fritflyvning? 

Til det formål vil en målrettet indsats i Modelflyvebnyt være af stor værdi. 

 

I Fritflyvning Danmarks årsberetning for 2017 kunne formanden notere en medlemsfremgang fra 40 til 43 

medlemmer i løbet af 2017. Et tal, der blev modtaget med glæde – og måske en smule forundring. 

"Sandheden" bag dette tal var – og er fortsat – at der er tale om en optælling af de medlemmer af 

Modelflyvning Danmark, som har angivet "Fritflyvning" som deres særlige interesseområde. På grund af 

reglerne for behandling af persondata har MDKs sekretariat ikke lov til at udlevere andet end navnene på 

demn, som har angivet fritflyvning om interesseområde. Det betyder, at vi ikke kan kontakte dem, med mindre 

det er nogen, som vi kender i forvejen. 

Der var små forskelle mellem vores egen medlemsliste og listen fra MDKs sekretariat. Sekretariatet forsøgte 

derefter i to omgange at kontakte de medlemmer, som ikke stod på vores liste, for at høre om de ville på listen 

og f.eks. få Nyhedsmailen. Det drejede sig om 5-6 personer – tilsyneladende har ingen af dem haft lyst til at 

kontakte os, så der er næppe tale om seriøse fritflyvere. 

Problemet med persondataloven bliver løst, når MDKs nye hjemmeside går i luften. Seneste melding er, at det 

vil ske midt i november i år. Den tilmeldingskupon, som ligger på den nye side, indeholder mulighed for at 

krydse af, at man gerne vil kontaktes af relevante klubber under MDK. 

 

 

Fritflyvnings-aktiviteter i 2018 



Aktiviteten i Fritflyvning Danmark har været forholdsvis høj i 2018. Ikke så meget med mødeaktivitet – faktisk 

har der siden Landsmødet i 2017 kun været afholdt ét arrangement, hvor der ikke blev fløjet. Det var et 

elektro-seminar, som blev afholdt hos Steffen Jensen, og hvor Jeppe Alkærsig var til stede for at videregive sine 

erfaringer med elektrisk drevne modeller inden for radiostyring til interesserede fritflyvningsfolk. Et meget 

hyggeligt og givende arrangement. 

 

Til gengæld har flyveaktiviteten i 2018 været ganske høj. 

I foråret afholdt vi Danmarksmesterskaber for indendørs modeller. Der blev fløjet en masse klasser, men der 

var kun en lille håndfuld deltagere. Konkurrenceleder Bjarne Jørgensen har i den forbindelse ønsket at høre 

Landsmødet, om man mente, at der fortsat skulle afholdes indendørs-DM. 

 

Udendørs har aktiviteten været betydeligt bedre: 

Vi har afholdt to World Cup-stævner, som begge blev gennemført i sommervejr – Jutland Heath Cup på 

Kongenshus Hede den 9. juni og Danish Cup den 30. juni på Øland. Desuden holdt vi DM i forlængelse af 

Jutland Heath Cup. 

I den forbindelse har det været glædeligt at konstatere, at "vi" – og det er især Peter Rasmussens og Steffen 

Jensens fortjeneste som konkurrenceledere af hhv. Jutland Heath Cup og Danish Cup – har et godt ry blandt 

garvede World Cup-deltagere. Deltagerne ved vore to stævner udtrykte – med god grund – stor tilfredshed 

med den måde konkurrencerne blev afviklet på. Roligt, velovervejet og i høj grad med blikket rettet mod den 

bedst mulige sportslige afvikling. 

Som det har været tilfældet de seneste år, har en betydelig del af medlemmerne rejst rundt i verden til 

fritflyvningsstævner. Der er hentet fine resultater hjem, ikke mindst her i den sidste tid, hvor Jes Nyhegn med 

en anden- og tredieplads i Amerika har haft held til at overhale Steffen på World Cup-listen. 

Jes havde sin søn Marius med på efterårets tur til Amerika – og Marius fløj med i F1A og gjorde det rigtig godt. 

Marius er under 18 år og hans resultater tæller med i juniorklassen, hvor han fik to førstepladser og dermed pt. 

ligger på 12. pladsen i F1A-junior World Cuppen – hvilket faktisk er den bedste placering en dansker har for 

tiden. Tom Oxager er næstbedst placerede dansker med en 13. plads på F1Q-listen. 

Det seneste CIAM-møde vedtog at gøre netop F1Q-klassen til en officiel klasse fra 1. januar 2019. Hidtil har 

klassen været provisorisk. Fra januar bliver den rubriceret på linie med de traditionelle VM-klasser F1A-B-C. Det 

betyder ikke nødvendigvis, at der bliver VM i F1Q. Det kræver endnu en beslutning ved et CIAM-møde – og 

ifølge Ian Kaynes, der er formand for fritflyvnings-subkomiteen – er der modstand mod at vedtage en 

yderligere VM-klasse. Han medgiver dog, at de formelle betingelser – et udbygget regelsæt, bred deltagelse i 

F1Q-stævner i World Cup-sammenhæng og deltagere fra et betydeligt antal lande – er opfyldt. 

En sidste ting fra årets flyvesæson. Der er dukket to nye navne op med wakefield-modeller. Både Steffen og Jes 

har fløjet hver mindst tre konkurrencer i F1B, hvilket gør dem valgbare til landsholdet! 

 

Udbredelse af kendskabet til fritflyvning 
Fritflyvning er på tilbagegang i det meste af den vestlige verden. Tilsyneladende ikke i østen – vi hører af og til, 

at aktiviteten er stor i Ukraine, i Rusland og ikke mindst i Kina og Mongoliet. Om dette er korrekt, ved vi faktisk 

ikke. 

Hos os er der imidlertid ingen tvivl om, at der skal ske noget, hvis det skal være muligt at samle bare 10 aktive 

danske fritflyvere til et stævne om 10-12 år. 

Der har været tænkt tanker – også i det forgangne år, hvor jeg rundsendte en idé om at lave en nye 

Modelflyvehåndbog om fritflyvning. Det forslag blev ikke modtaget med denb forventede begejstring – der 

kom kun et par negative reaktioner. Sandsynligvis med god grund, for måske er tiden løbet fra noget så 

gammeldags som en bog eller et hæfte. 

Det vil nok være betydelig mere effektivt at lave et fremstød på nettet – f.eks. på MDKs nye hjemmeside. 

 

Vi kan også gøre andre ting: 

• I hvert nummer af Modelflyvenyt kunne der være en "annonce" med et fritflyvningsfoto, en 

beskrivelse af en fritflyvningsklasse og en tekst om, at man kan tilmelde sig vores nyhedsmail. Måske 

nogle vil synes, at det kunne være sjovt at udforske vores form for modelflyvning. 



• Vi kunne tilbyde danske modelflyveklubber besøg med forevisning af vore modeller og med 

orientering om nogle af de letteste (og sjoveste) typer fritflyvningsmodeller, hvis nogen vil påtage sig 

opgaven med at tage på besøg. 

• Vi kunne deltage i de model(flyve)udstillinger, der afholdes – mig bekendt er der en udstilling i Århus 

og mindst én hobbyudstilling i Amager-Hallen. 

• Vi kunne forsøge at udtænke nye regler/klasser, der kunne imødegå de mange udfordringer, som 

traditionelle fritflyvningsklasser har. Peter Buchwald har bedt om at forelægge et sådant forslag under 

"Eventuelt". 

 

Per Grunnet, formand 
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