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Brande Modelflyveklub er lørdag og søndag vært for et internationalt stævne for modelsvævefly. 
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Brande Modelflyveklub vært for Swinging Denmark

Lørdag og søndag går det løs med en 
international flyvekonkurrence hos Brande 
Modelflyveklubs areal på Engebækvej 51. Det 
drejer sig om Singing Denmark, der omfatter otte 
forskellige opgaver. Det går ud på at flyve flest 
mulige sekunder på ti minutter.

Konkurrencen foregår med modelsvævefly med et 
vingespænd på 150 centimeter. Modelflyene 
kastes i luften med et tilløb, og kastehøjden 
ligger mellem 40 og 55 meter. Piloterne flyver 
mod hinanden i grupper, og til løsning er hver 
opgave får man ti minutter.

En af de meget taktiske opgaver er »sidste og næstsidste flyvning - maksimal flyvetid fire minutter«. 
Til denne opgave må piloten lave alle de flyvninger, han kan nå inden for de ti minutter, men det er 
kun varigheden af den sidste og næstsidste flyvning, der tæller. En mere enkel opgave er »Alle op, 
sidst ned - maksimal flyvetid tre minutter«. 

Her starter hele gruppen samtidig, og så gælder det om at holde modellen i luften i tre minutter. En 
opgave med meget aktion er »Fem længste flyvninger - maksimalt to minutter«. I denne opgave må 
piloten lave alle de starter, han kan nå, men kun de fem længstvarende tæller. Konkurrencen blev 
sidste sommer skabt af Erik Dahl Christensen, Holstebro og Regnar Petersen, Brande.

Der var tale om en spæd start med syv deltagere, nemlig fem fra Danmark samt en enkelt fra 
henholdsvis Tyskland og Holland. I år er der langt større interesse for stævnet. Indtil videre har 19 
tilmeldt sig, og deltagerne kommer fra Danmark, Sverige, Tyskland og Holland. Desuden kommer der 
en større delegation af observatører fra Sverige, der skal arrangerer det første verdensmesterskab i 
klassen i 2011.
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