
EM 2018 – i Ungarn 
 
VM2017 bar efter min mening præg af profitmaximering, som den røde tråd, hvor andre ting var 
sekundære. De sekundære ting var stævnets afholdelse, faciliteter og afslutningsceremonien.  
  
Vi har vist alle fulgt med i efterdebatten, som har været meget kritisk overfor arrangørerne med 
blandt andet forslag om revidering af regnskaber, diskussion af juryens muligheder for cancellering 
af stævnet efter igangsætning og andre alvorlige emner. Om det bare skyldes at diskussioner i dag 
har mere tendens til at gå i selvsving på grund af facebook, hjemmesider og mails, kan man jo 
tænke over skulle være tilfældet.  
  
Min holdning er efterhånden at der “er noget galt” og den mest åbenlyse forklaring er 
pengetjeningsmotivet. Da kritikken efter min mening har været “usædvanlig vedholdende” bør 
det logisk nok føre til “usædvanlig  respons”. Sædvanligvis gør vi ikke noget, så efter min mening 
bør vi gøre ”noget”. Blot at øffe lidt hjemme i Danmark omkring VM og det kommende EM er ikke 
nok efter min mening. 
 
Ideen med at gøre noget, giver mening, hvis det kan løfte EM2018 i forhold til VM2017. Hvis der 
skal gøres noget som batter, skal vi stille krav om forbedringer på nogle opnåelige punkter. 
Med udgangspunkt i kritikken foreslår jeg vi stiller følgende krav, som der tages stilling til enkeltvis 
på landsmødet.  
 

1. Konkurrencelederen skal tale engelsk. 
2. Der skal findes en bedre flyveplads. Det kan ske ved udvidelse af eksisterende plads eller 

bedre udnyttelse gennem placering af startsted afhængig af vindretning. 
3. Tilpasning af periodelængder efter vindhastighederne.  8 sekundmeter og 5 minutters max 

er ikke godkendt i ordinære runder. 
 
Nedenstående er vi alle klar over, men det skrives alligevel, så vi ikke skal bruge tid på landsmødet: 
  
Realiteterne er at der ikke er så mange der har meldt sig som arrangører og at arrangementet er 
kæmpestort og involverer rigtigt meget arbejde. 
Hvis nogen er utilfredse nok, kan de jo bare selv melde sig som arrangører, og her er sandheden at 
det er der ikke så mange der vil. 
Så vi kan jo bare stikke piben ind, så længe vi ikke selv er rede til at tage konsekvensen og selv 
arrangere det.  
 
      Lars Buch Jensen 


