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Niels Lyhne-Hansen 
 

Team Manager og F2A speed 

 

Har fløjet konkurrenceflyvning siden 1969 
og vundet en stribe 
danmarksmesterskaber, flere nordiske 
mesterskaber og World Cup 
konkurrencer. Deltog for første gang ved 
et VM i 1980. Blev nr. 17 i F2A ved VM i 
Australien i 2016 med 288,8 km/t. Efter 
en tilbagegang ved VM i 2018 er målet for 
VM i 2020 igen at flyve stabilt 290 + km/t 
og holde mig i top 20.  
Jeg ser frem til at være en del af et fuldt 
hold i F2A, hvor alle får godkendte 
flyvninger. 
Forberedelserne i 2020 omfatter 
fællestræninger i Herning samt deltagelse 
i World Cup stævner og NM i Sverige, 
Danmark og Frankrig.  
På materialesiden er udstyret fra 2019 
intakt. Desuden er ny specialfremstillet 
motor og effektlydpotte fra Ukraine 
hjemkommet. Nyt propeldesign er 
beregnet og udformet til fremstilling af ny 
propelform og en ny model er påbegyndt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ole Bjerager F2A speed og F2D mekaniker 

 

Årgang 1966 
Klub : Comet Kastrup og Pingvinen 
Bjæverskov. 
Første VM 1996 i F2D 
Første F2A sæson 2019 , 3 World Cups i 
Dreiländer konkurrencen, 1. plads. 
 
Til  VM i Polen 2020 medbringes  2  købte 
og brugte modeller med lidt friske 
opgraderinger. 
Potentialet kunne være 280 km/h. Målet 
er at understøtte F2A holdet, erfarings 
opsamling  og et resultat  på 260 km/h, 
måske nr. 60 af 80 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jens Geschwendtner F2A speed og F2C team-racing 

 

Jeg startede med linestyring i slutningen af 
halvtredserne og blev hurtigt grebet af 
konkurrenceflyvning, Speed og senere teamrace. 
I starten i konkurrencer over hele Danmark, 
Sverige og Finland.  
Deltog første gang i VM i 1964 i Ungarn, hvor jeg 
deltog i F2A. I 1966 deltog jeg i Team Race for 
første gang og har siden været meget aktiv. Først 
med min broder som pilot, siden med Luis 
Petersen, og efter min genstart her i 2017, flyver 
jeg med Hugh Simons. Har vundet DM og NM 
igennem årene, blev nummer 2 ved VM i 1976, 
har i halvfjerdserne vundet næsten alle de store 
stævner i Europa.  
Tog sammen med min bror initiativet til at 
producere Team-Race motorer ( BG- vandt VM i 
1980 ) og trappede derefter nedad i aktivitet, 
men fortsatte mange linestyringsklasser og har 
vundet en del Danmarksmesterskaber i disse.  
Tidligt i foråret 2017, fik jeg lyst til igen at flyve 
internationalt og allierede mig med Hugh 
Simons, og vi fløj sammen 3 world-cup stævner i 
2018 og opnåede helt vores målsætning om 
tider og niveau.  
Bedste tid i konkurrence 2018 blev 3:17 – ny 
Danmarksrekord.  
Sæsonen 2019 gik over al forventning, ud af 4 
world-Cup konkurrencer nåede vi  i 2 finaler og 
fortsatte med at sætte et par nye 
danmarksrekorder.  
Vi har arbejdet hårdt på udvikling af materiellet 
her i vinter og mener, at vi til VM vil kunne 
præstere på samme niveau som de bedste ! 
Udover VM vil vi deltage i 5 world-Cup stævner. 
I speedklassen F2A, har jeg ikke samme 
ambitionsniveau, men satser på at præstere et 
respektabelt resultat, så det samlede F2A 
landshold får en pæn holdplacering. 
 

 

 

 

 

 

 



Hugh Simons F2C team-racing 

 

Har fløjet linestyret modelflyvning på  
konkurrence niveau siden 1998, herunder flere 
verdensmesterskaber og world cups.  Blev i 2002  
verdensmester i F2A speed for juniorer. Har 
senere fløjet F2C teamrace og blev 21 år gammel 
verdensmester i 2008 med ny FAI 
verdensrekord, en rekord som holdt til 2010. Har 
desuden haft flere australske rekorder i flere 
linestyrings klasser. Optaget i Model 
Aeronautical Association of Australia Hall of 
Fame i 2002 og 2008. Emigrerede fra Australien 
til Danmark i 2015 og begyndte kort derefter at 
flyve F2C med Jens Geschwendtner. Sammen 
har vi udviklet flere nye teknologier til F2C, 
herunder dansk-byggede carbonfiber-fly, og nye 
design af motorkomponenter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



André Bertelsen F2D pilot og mekaniker 

 

Mit målet for VM 2020 er en plads i top 
10, ligesom vi forventer at holdet kommer 
i top 5. 
Jeg har fløjet linestyring i mange år, er 
vokset op med det fra min far. Jeg deltog 
første gang i en konkurrence i 2005. 
Det var Danmarksmesterskabet i dieselcombat, 
her blev jeg nr 2. 
Efter dette begyndte jeg at flyve F2D. Jeg 
har vundet Danmarksmesterskabet et par 
gange, i 2013 vandt jeg ”Danish 
worldcup”. I 2017 fik jeg en 3. plads til 
Dreiländer pokalen. 2017 var også præget 
af mange world cup konkurrencerne, jeg er 
ofte tæt på podiet med nogle flotte 4,5 
pladser. 
I 2018 fik jeg, efter en lang uge, kæmpet 
mig til en plads i finalen til VM. Desværre 
tabet jeg, og der var fly-off for 2-3-4 
pladsen. Jeg fik en flot 3. plads. Det 
danske landshold var i top 5, det var et 
rigtig godt år for dansk combat. 
Forberedelsen for 2020 går på at udvikle 
værktøj, der hjælper med at sætte motorer 
op, bla. momentmåler til topstykker nye 
former på forbrændingstopstykker og 
dynamisk propel afbalancering m.m. 
Klargøring af udstyr, modeller, liner, 
håndtag, motorer er allerede i gang. 
Flyvetræning er naturligvis et af de steder 
der skal lægges en masse energi, både med 
dedikerede træningsdage, men også til 
world cup konkurrencer i bl.a. Tyskland, 
Danmark, Sverige og Belgien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morten Friis Nielsen F2D pilot 

 

Alder: 23 

Startede modelflyvning: 2012 

Har fløjet F2D på konkurrence niveau siden 

2013. Debutåret gav to fjerdepladser i world 

cup konkurrencer og en tredjeplads for juniorer 

til VM. Siden da er det blevet til en del 

fjerdepladser og et enkelt podium til world cup 

konkurrencer samt to Danmarksmesterskaber. 

Konkurrenceplanen for 2020 er afhængig af 

Datalogistudiet, men worldcups i Danmark og 

Tyskland bør være mulige. Derudover er der en 

planlagt træningslejr i april og før VM i Pingvin 

klubben.  

Målsætning til VM: 

Alt under den bedste tredjedel er en skuffelse. 

Udstyr til VM: 

 10 combat modeller 

 5 FORA motorer (1 longsleve superfora, 

4 standard) 

 10+ sæt liner 

 50+ propeller, diverse typer 

 Værktøj + mekanikerbælte 

 

 

Tobias Sig Sonne F2D Junior combat pilot 

 

 

Jeg er 19 år gammel og har fløjet mange 
forskellige grene af modelflyvning. Jeg begyndte 
på konkurrenceflyvning cirka i 2009 og har 
været aktiv pilot og dyrket konkurrenceflyvning 
på eliteplan lige siden. Jeg har deltaget i et antal 
af indenrigskonkurrencer samt internationale 
stævner i Europa. Har deltaget i VM i F3K i 2017 
så har ligeledes en smule erfaring med større 
konkurrencer. 
Jeg lægger vægt på at gøre mit bedste og 
arbejde for holdet, når vi er af sted. Målet er 
ligeledes at sikre den bedste mulige placering 
for holdet. Derudover forventer jeg selv at ligge 
i den øverste halvdel blandt juniorpiloterne og 
kæmpe mit bedste for at opnå en semifinale 
plads. 



 

Henning Forbech Assistent team manager og F2D mekaniker 

 

Har fløjet konkurrencer siden 1978 og F2D på 
topniveau siden midt i firserne. 
Nr. 3 ved VM i 1990, Nr. 2 ved EM i 2005 og nr. 
2 ved VM i 2014 samt nr. 
3 på World Cup i 2010 og nr. 4 igen i 2012. 
Dansk Mester i Combat ca. 15 gange Har 
desværre ikke megen tid til F2D i år, men tager 
med til VM som mekaniker og holdleder. 
Normalt bruger en pilot de to andre piloter som 
mekaniker under konkurrencen. Denne gang 
har vi dog udvidet mekanikerholdet, så vi vil 
kunne klare en situation, hvor to danske piloter 
kommer til at møde hinanden i kampen om de 
øverste placeringer. Det er ikke urealistisk, at vi 
kan komme i denne fantastiske situation, men 
det ville være rigtig ærgerligt, hvis det blev 
spoleret af en mangel på godkendte 
mekanikere. 
Heldigvis har vi masser af dygtige mekanikere, 
der er klar til at hjælpe piloterne under VM. Det 
mindsker også belastningen på piloterne 
gennem konkurrencen. 
I Polen er ambitionen mindst at få holdet i top 
5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Monica Frandsen F2D mekaniker 

 

Jeg har, siden jeg var lille, været med min far 
ude til konkurrencer. Og begyndte selv at flyve, 
da jeg blev gammel nok. Jeg har fløjet til VM og 
EM som junior i klassen F2D Combat. Sporten 
og sammenholdet er noget jeg holder meget 
af.   
Jeg vil bidrage til, at holdet kommer i top 5 - 
både  som hjælper og mekaniker på banen og 
ved at sørge for forplejningen. 

Michael Frandsen F2D mekaniker 

 

Jeg er snart 57år og har fløjet F2D siden start 
90érne. Jeg har været en del af det danske F2D 
team siden 2002, da Henning Forbech fik mig i 
gang med at flyve konkurrencer. Jeg har deltaget 
i 2 EM med min datter Monica, som var vores 
junior. Der udover deltager jeg i World cuppen så 
meget jeg kan, da F2D er en stor passion for mig. 
Jeg vil gerne deltage som mekaniker til VM i 
Polen, da vi kender hinanden rigtig godt, og vi vil 
blive et godt F2D team. 



Kent Thorup F2D mekaniker 

 

Alder: 39 

Startede modelflyvning: 2019 

Klub: Aviator Aalborg 
Baggrund: 
Er opvokset med modelflyvning da min far var 
meget aktiv i sin tid indenfor linestyret Combat, 
kunstflyvning og senere som dommer. Der blev 
brugt mange timer i klubben og til stævner hvor 
det helt store tilløbsstykke for mig var F2D og 
Goodyear. Det har altid været et ønske at selv 
komme til at flyve F2D. 

Målsætning VM: At understøtte holdet som 
mekanikker og samtidigt lære endnu mere fra 
de rutineret piloter, primært som mekanikker, 
men også ved at flyve, når der er tid til dette. 
Samtidigt er det vigtigt at det er en god 
oplevelse socialt for at styrke sammenholdet på 
det danske hold. 

 


