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Søren Østergaard (F3C Pilot) 
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 EM 2020 er at 
komme i Finalen, og med den indsats vi 
har lige nu, lykkedes det måske også.  
Har været mange års Dansk mester i 
klassen F3C. 
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Stephan Wiese (48 år) (F3C Pilot) 
Fløjet siden 1985, Helikopter siden 
1986.  
Deltagelse ved EM 2004, EM 2016, VM 
2017,  
VM 2019 
Udstyr. XCELL 730E Prototype, Futaba 
T14SG, Kingmax CLS02 Servoer, Xnova 
Motor, Hobbywing ESC,  
Målsætning: Komme I finalen til 
Semifinalen, (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. 
Euro Heliseries 2019, hvor jeg blev 
nummer 9 i Belgien, samt nummer 4 i 
Danmark.  
Samlet blev det til en 15 plads, Jeg var 
afsted 2 gange ud af 3 gange, der 
tæller, så resultatet ville se anderledes 
ud, hvis jeg havde deltaget i alle 3 
stævner.  
Har fløjet ved RotorLive 2018, og skal 
igen 2019, og er inviteret til at flyve 
igen i 2020.  
Jeg ser frem til en spændende og 
positiv sæson 2022. 
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Broby den 19-01-2020 

Håber på denne måde at kunne sende en god beskrivelse af landsholdet til Erik Dahl.  

Bjarne Jensen (58år) (F3C pilot) 
(TEAM MANAGER)  
 
Har fløjet siden 2003 men startede 
med F3C slut 2020. Jeg flyver med 
Goblin Urukay Genesis og WC 
modellen. 
Udstyr er: Futaba 18SZ, HPS HC700 
servo, Kontronik Kosmik 170-HV-I og 
Kontronik Pyro 750-50XL motor. 
Målsætning er Helibatic 1-2-3 
(Danmarks Mesterskab) i F3C Sport B, 
hvor jeg håber på en god placering. 
I maj måned går turen til Norge i 
F3C/Sport, hvor jeg håber på en god 
placering og ligeledes i maj måned 
flyver jeg med i EHS F3C i Ribe. 
Håber på at 2022 bliver et godt 
lærerigt år. 
Jeg vil understøtte vores landshold så 
godt det er muligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vi gjorde det vist også for nogle år siden. (Kan jeg huske), da Lene var Styringsgruppeformand.  

Jeg vil bede jer om at udfylde dette så godt i kan, (HUSK BILLEDET) Gerne med Model/Modeller.  

 

(SENDES RETUR) Når det er udfyldt. OG Husk ALLE skal udfylde.  

 

 

Mvh 

 

Stephan Wiese 

Helikopterstyringsgruppen.  

 


