
 

Model Air Games 2021. 
Skinderholm flyveplads Herning. 

Pinsen 21-24. maj. 

Eliteudvalget under Modelflyvning Danmark indbyder hermed alle interesserede modelpiloter til 

en Verdenspremiere. For første gang i historien vil der blive afviklet konkurrencer i næsten alle 

modelflyveklasser på samme plads og i samme tidsrum. Er du aktiv konkurrencepilot eller bare 

nysgerrig, er dette lige noget for dig.  

Der bliver afviklet konkurrencer ved minimum 3 deltagere i klasserne: 

F1 (Fritflyvning) 

F2 (Linestyring) 

F3A (Kunstflyvning) 

IMAC (Kunstflyvning med skalamodeller),  

F3B (Svævefly-højstart)  

F3F (Svævefly på skrænt)  

F3K (Svævefly, der håndkastes, DLG),  

F3C (Helikopter) 

F5B (Hotliner)  

F5J (Svævefly med el-motor)  

F9 (Dronerace) 

Flere klasser inviterer til WorldCup- eller åbne internationale konkurrencer, så der vil også blive 

international deltagelse ved Model Air Games 2021. 

Lørdag, før Danmarks største modelflyver-fælles-middag, afholdes der en fælles konkurrence for 

alle deltagere med et simpelt, men meget velflyvende modelfly. (Billede + link til Rookie) 

Konkurrencerne i de enkelte klasser afvikles i forskellige tidsslots og på forskellige områder af 

arealet, så der er rig mulighed for at deltage i eller overvære mere end en konkurrencegren. 

I forbindelse med arrangementet, vil der blive reklameret offentligt, så der forventes en del 

tilskuere i løbet af de 4 dage. Modelflyvningensdag afholdes nationalt d. 23. maj og falder fint i 

tråd med Model Air Games 2021. 



 

 

 

Praktiske oplysninger:   Gælder deltagelse alle 4 dage 

Pris for deltagelse ved stævnet: 375,- kr. (Enkelte klasser har yderligere gebyrer) 

Camping u/strøm pr enhed: 100,- kr.  

Camping m/strøm pr enhed: 300,- kr.  

Fælles spisning lørdag: 150.- kr. 

Deltagergebyret dækker følgende: Diverse fælles udgifter til toiletter og badevogne, pladsleje, 

vand- og strømforbrug til afvikling af konkurrencer, 1 stk. T-shirt og 1 stk. Rookie modelfly til 

fælles konkurrencen. 

 

F1 Fritflyvningsklasserne afvikles, af pladshensyn, på Kongenshus hede 35 km fra Herning. 

F2 Linestyringsklasserne afvikles på Herning modelflyveklubs baner, der ligger i umiddelbar 

nærhed af Herning flyveplads. 

F3F Skræntflyvning, kan af gode grunde ikke afvikles på en flad flyveplads. Der må forventes en 

del kørsel til egnede skrænter ved deltagelse i denne klasse. 

Resterende konkurrencer afvikles på arealerne ved Herning flyveplads. 

MAG 2021 bliver en oplevelse ud over det sædvanlige og selvfølgelig skal du med! 

Tilmelding og betaling kan ske efter 1/3-2021 på: 
https://www.modelflyvningdanmark.dk/sport/eliteudvalg/model-air-games/ 

Her kan du også finde yderligere informationer. 

 

Yderligere links: https://www.facebook.com/Model-Air-Games-100981405275453 

 

 

Og så lige det kedelige! 

Da ingen kender dagen i morgen, vides det på nuværende tidspunkt ikke om Covid-19 

situationen vil tillade afholdelse af et så stort arrangement i 2021. Arrangementsgruppen er dog 

yderst positive og arbejder fortsat på afholdelsen MAG 2021. Senest d. 1/3-2021 træffes der 

beslutning om afholdelse af stævnet. 

På vegne af MDK´s eliteudvalg.. 

Arrangementsgruppen. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.modelflyvningdanmark.dk%2Fsport%2Feliteudvalg%2Fmodel-air-games%2F
https://www.facebook.com/Model-Air-Games-100981405275453


 

 

 


