
Formandsberetning til Fritflyvning Danmarks landsmøde søndag den 5. 

november 2017 i Fredericia 

Medlemstal 

Fritflyvning Danmark har iflg. Modelflyvning Danmarks register i 2017 haft 43 medlemmer.  

Konkurrenceaktivitet 

34 piloter leverede 100 konkurrenceresultater i danske og udenlandske konkurrencer i 2017. Af de 

100 resultater var 66 worldcup-resultater. Det er et fald på lige præcis en 1/3-del i forhold til 2016, 

hvor vi præsterede 100 worldcup-resultater. 

Tallene fortæller om en regnfuld og blæsende sæson, som vi håber at blive kompenseret fuldt ud 

for i 2018. 

 

Det var de 10 F1A-piloter, der leverede langt hoveparten af resultaterne, selvom de 16 

indendørspiloter også bidrog med en række resultater fra DM. var bidraget fra F1B-klassen ikke 

pralende for slet ikke at tale om 3 F1C-piloter, der bidrog med det, man vist kan kalde minimale 

resultater (på henholdsvis 24, 6 og 4 sekunder). 

Derimod er der godt gang i F1Q og F1S, som helt sikkert vil komme til at præge fritflyvningsbilledet 

mere - både nationalt og internationalt - de kommende år. 

Den bedste placeringer i udenlandske konkurrencer falder i F1A hos Jes Nyhegn, der ligger som nr. 

8 samlet i worldcuppen, hvor der er 330, der har opnået point. Jes vandt Swedish Moose Cup , 

blev nr. 2 i Salonta Cup, 2 i Croatia Cup og 3 i Szabo Miklos Cup. Steffen Jensen ligger som nr. 29 

med bl.a. en 2. plads i Danish Cup, en 3. plads i Jutland Heath Cup og en 4. plads i Macedonia Cup. 

Lars Buch og Peter Rasmussen ligger som henholdsvis nr. 61 og 99 også inden for de første 100 

pladser i worldcuppen. 

VM I alt Piloter

Ja Nej

F1A 52 1 3 56 10

F1B 6 1 2 9 5

F1C 3 3 3

F1Q 8 8 3

F1S 8 8 5

Indendørs *) 16 16 16

I alt 66 29 5 100 **) 42

*) Der deltog i alt 16 piloter i en række konkurrencer ved DM.

**) 34 piloter, når der korrigeres for piloter, der flyver flere klasser.

Konkurrence-

resultater 2017

WorldCup



I F1Q ligger Peter Buchwald og Tom Oxager på henholdsvis 9. og 10. pladsen i worldcuppen. 

Samlet har 33 opnået worldcup-point i F1Q. Peter opnåede to 2. pladser og Tom en 1. plads og en 

3. plads. Toms 1. plads opnåede han i Jutland Heath Cup.   

F1S/E36-klassen leverede en 2. plads ud af 48 i Euro Challenge. 2. pladsen gik til Peter Buchwald, 

der fik samme pointtal som nr. 1, men Peter havde et konkurrence-resultat mere. Christian 

Schwartzback, Per Grunnet, Bjarne Jørgensen og Frank Dahlin deltog også i Euro Challenge. 

Dronetegn og forsikring 

Jeg er blevet spurgt, om ansvarsforsikringen fortsat gælder for fritflyverne, der jo ikke – som RC-

flyverne – har godkendte flyvepladser. Jeg har givet spørgsmålet videre til tidligere formand for 

Modelflyvning Danmark, der har tegnet den gældende forsikring.  

Allan Feldt skriver: 

”For så vidt at I tager et dronetegn (gratis), er flyvningen lovlig i Danmark uden for godkendte 

pladser. Og hvis flyvningen i øvrigt er lovlig (afstande til vej m.m.), er I dækkede af forsikringen. I 

skal også lige registrere Jer som drone-ejere. (koster 15 kr.) og så sætte et klistermærke på 

modellerne, så de kan identificeres. 

Mht. til udlandet er I nødt til at undersøge forholdene i det pågældende land. Tyskerne er netop 

blevet underlagt nogle droneregler, der minder om vores – blot strengere. 

Vi er i gang med at finde ud af hvordan, vi skal forholde os som turister i Tyskland, så vi ikke 

flyver ulovligt og dermed uden forsikringsdækning.” 

Det ser således ud til, at der kan være et problem ved udenlandske konkurrencer. Jeg mener, vi skal 

holde os orienteret via Modelflyvning Danmark.  

2 Worldcups i 2018 

Vi anmelder 2 worldcups i 2018 

Det første, Jutland Heath Cup, finder sted på Kongenshus Mindepark i tilknytning til DM den 9./10. 

juni 2018. Peter Rasmussen er konkurrenceleder. 

Det andet, Danish Cup, finder sted i forbindelse med Scandinavian Free Flight Week på Øland i 

Sverige. Steffen Jensen er konkurrenceleder. 

Jutland Heath Cup i 2017 fandt sted i fint vejr. Det samme kan ikke siges om Danish Cup, der også 

i 2017 fandt sted på Øland. Regn og blæst prægede alle tre konkurrencer. Danish Cup blev afviklet 

med to ordinære perioder samt et fly-off. 

Dronetegn og registrering som droneejer 

Vi skal erhverve dronetegn og registrere os som dronejere. Prøv at læse hvordan i Modelflyvenyt 

nr. 4/2017. 



FAI-licenser 

Der bliver udsendt en vejledning, så man selv kan bestille sin FAI-license via KDA´s hjemmeside. 

Tilskud til modelflyvegrej på pause 

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag til tilskud til anskaffelse af modelflyvegrej. Tilskuddet har de 

seneste år været på op til 1.500 kr. Årsagen er, at formuen nu er nedbragt så meget, at kassen stort 

set vil være tom, hvis vi de næste to år fortsatte med ordningen. 

Modelflyvning Danmark 

Fritflyvning Danmarks medlem af Modelflyvning Danmarks Eliteudvalg, Steffen Jensen, giver en 

orientering om arbejdet i udvalget. 

Modelflyvenyt 

Modelflyvenyts fritflyvningsredaktør, Lars Buch Jensen, giver en status på arbejdet som 

fritflyvningsredaktør. 

Fritflyvnings-Nyt 

Fritflyvning-Nyt redaktør, Per Grunnet giver en status på arbejdet som redaktør. 

 

Vigersted, den 25. oktober 2017 

Karsten Kongstad 

formand 

 


