
Landsholdspræsentation F3K 

 

Erik Dahl Christensen 
 

 

Alder: 54år 
Startede modelflyvning: 1977 
 
Jeg har fløjet mange forskellige 
svævekonkurrencer i årenes løb. Jeg 
startede med F3B da jeg var 16 år og har 
siden fløjet elektrohotliner, F3J og F3K 
siden 2002. Jeg har bygget en del fly selv 
og er begyndt at købe fly fordi de er lidt 
bedre. Jeg har trænet en del mentalt de 
sidste år og har arbejdet med at udfordre 
mig selv i spændingsfeltet mellem at være 
agressiv og konservativ i min flyvestil og 
termiksøgning. Jeg arbejder med kost og 
livsstil for at bliver bedre og mere 
koncentreret når det brænder på til 
konkurrencer. 
 
Målsætning VM: 

a) I den bedste 1/3-del 
b) Bedste dansker 
c) Finale 
d) Forbedre min taktiske og mentale 

udvikling 
 
Udstyr til VM:  

● 4 stk Vortex 4  
● 1 stk Vortex 3 
● 1 stk Flitz2 

 
● JR XG14 radio 

 
 



Rasmus Kempf 
 

 

Alder: 41 år 
Startede modelflyvning: 2013 
 
Jeg bor sammen med min kæreste og 2 
papbørn i Kolding. 
Til daglig er jeg elektriker. 
Jeg startede med at flyve modelfly i 
efteråret 2013. Begyndte at flyve DLG og 
deltage i konkurrencer i foråret 2014. Jeg 
var med som hjælper til vm i Ukraine i 2017 
og var med til EM i Slovakiet i 2018 som 
pilot. 
 
Målsætning VM: 

a) I den bedste 1/3-del 
b) Bedste dansker 

 
Udstyr til VM: 

● 2 stk CX5 
● NXT stream 
● Vortex 4 
 
 
● Taranis 

Benjmain Thordahl Christensen 

 

Alder: 23 år 
Startede modelflyvning: 2013 

 

Jeg har siden jeg var barn haft et fly i 

hånden, både store og små 

Til dagligt bor jeg på kollegie og læser jeg 

til robot ingeniør på SDU og skal læse til 

en drone kandidat efter sommer. 

Jeg har siden jeg var barn haft fly i 

hånden, så efter jeg købte mit første f3k 

fly til vm i Danmark i 2013, steg min 

interesse for sporten og der gik ikke 

længe før jeg besluttede mig for at gå 

efter verdensmesterskabstitlen.  

Jeg er fascineret af de simple ved f3k, idet 

at det bare er sender og fly og så kan man 

flyve rc svæveflyvning på højt plan.  

Da jeg hørte om mentorprojektet indså 

jeg der var en masse hjælp at hente fra 

andre med mere erfaring end mig 

Jeg er med i mentorprojektet hvor jeg, 

som næsten ny konkurrence pilot, får en 

masse erfaring af andre meget erfarende 

piloter. 
Målsætning VM: 

a) I den bedste 1/2-del 
b) Bedste dansker 
c) Lærer et være landsholdspilot 



 
Udstyr til VM:  

● 3 stk Vortex 4 
● 1 stk Vortex 3 
 
● JR XG08 radio 

 

 


