
Landsholdspræsentation F3C 

Thomas Wiese   

 

Thomas Wiese  F3C 
Jeg er 45 år gammel, er genoptog  helikopterflyvning igen 
for 3 år siden, efter 23 års pause. 
Jeg har deltaget i WM 2017 og Euro Heli serie i 2018, hvor 
det blev til en samlet 9 plads ud af 42. 
 
Flyver pt med Sab Urukay og Hirobo Freya, Regulator 
benytter jeg Hobbywing. 
Sender og FBL enhed er JR Propo  servoer er JR Porpo 
og Futaba. 
Lipo bruger jeg Stefansliposhop.de 
 
Målsætning:  Håber på en top 20 placering, det er kun top 
15 der kommer i finalen. 

 
 

Søren Østergaard  

 

Søren Østergaard F3C 

Jeg har været med lige siden det hele startede med 

internationale konkurrencer, men selv som pilot siden 

1988, og har derefter deltaget ved ”næsten” alle EM og VM 

stævner.  

Jeg træner med brødrene Wiese, som af og til kommer 

over til mig.  

Jeg har længe ført Danmark an i spidsen for F3C piloterne, 

og er stadig med i toppen den dag i dag. 

Mine ambitioner for WM 2019 er at komme i Finalen, og 

med den indsats vi har lige nu, lykkedes det måske også.  

 

Stephan Wiese 

 

Stephan Wiese (47 år) ((F3C)) 
Fløjet siden 1985, Helikopter siden 1987.  
Deltagelse ved EM 2004, EM 2016, VM 2017 
Udstyr. XCELL 730E Prototype, Futaba T14SG, Kingmax 
CLS02 Servoer, Xnova Motor, Hobbywing ESC,  
Målsætning: Komme I finalen til VM, (Men en top 20 
Placering er rigtig godt.  
Jeg træner meget sammen med Søren Østergaard og 
Thomas Wiese, Har også planlagt flere fælles 
træningsdage for hele landsholdet.  
Har deltaget i Euro Heliseries 2018 i Belgien, hvor jeg blev 
en nummer 15, Holland hvor jeg blev nummer 12 og 
Danmark hvor jeg blev nummer 7.  
Samlet blev det til en 11 plads.  
Har fløjet ved RotorLive 2018, og skal igen 2019.  
Jeg ser frem til en spændende og positiv sæson 2019.  
 

Casper Nielsen,Team manager Fløjet siden 2014.  (F3N) 



 

Deltaget i diverse danske helikopter konkurrencer. 

Flyver Mikado Logo 700 og 480. vControl og vbar. 

Målsætning: Udfordre mig selv med nye manøvre. 

 

 


