
Nyhedsmail – linestyring 23.11-2022 

Landsholdssamling 

Tilmeldingsfristen er flyttet til 1/12. 

Elitesamlingen afholdes 21-22. januar 2023 på Frederikshøj B&B på Østfyn som de foregående år. 
https://frederikshoej.com/. Ankomst mellem 9 og 10 lørdag. Farvel kl 12:30 søndag. 
Info: 

Det detaljerede program og deltagerliste opdateres på forum. 

https://www.modelflyveforum.dk/viewtopic.php?f=78&t=107323&p=536511#p536511 

 
Der er god mad, hygge og et program for og med engagerede og ambitiøse konkurrencepiloter. 
 
Som i 2022 får vi indspark fra Jerk W. Langer om kost. Vi skal også se og hører om forskelligt udstyr, og 
forhåbentlig bliver samlingen i 2023 igen udvidet med norske piloter! 
 
Som ved tidligere samlinger og i mentorprojektet, får du input til hvordan DU bliver bedre? 
 
Der bliver som aftalt en delvis egenbetaling på dkr 500,-. 
 
Tilmelding til din styringsgruppeformand der har inviteret dig, eller direkte til sportschefen Erik Dahl 
Christensen: 
erikdahlchristensen@gmail.com 
 
Indhold: - mere kommer til ... 

Jerk Langer om kost (http://www.jerk.dk/) (2t) 
Jens Geschwendtner - "Relationer / gode venner over hele verden som brændstof" (½t)  
Christian Taylor Hauschild - "Sproget som træningsredskab" (1t) 
Jan Hansen - "Spline 2020" - sidst i teori, nu i praksis (1t) 
Rasmus Kempf m.fl.- F3K og unge 
Erik Dahl - pligtsstof om FAI og MDK - også artikel 16  
?Espen Bakke, Jo Grini m.fl. -"?" 
alle - "Show & tell" - alle kan tage noget udstyr med. Vis og del. 
 
F1, F2A, F2D, F3B, F3F, F3J (Jo Grini) m.fl. - "Hvad er forskellen på en medalje til DM og en FAI WM 
eller World Cup medalje?" 
Hvilke udfordringer står din klasse / du overfor i den kommende sæson? Teknisk? Flyvemæssigt? 
Hvad er det sidste nye i din klasse? Er det en forbedring eller en blindgyde? 
Hvordan undgår man at komme bagud eller at bruge energi på en blindgyde? 
 

Årets elitesports pilot 
På eliteudvalgsmødet i oktober vælges den pilot, der har lavet det bedste individuelle resultat i 2022. 
Linestyringsgruppens bestyrelse havde indstillet Natasja Dementieva. Med en guldmedalje fra VM, en 
world cup sejr i Tjekkiet og en 3. plads i den samlede world cup i F2D var kåringen af Natasja en formalitet. 
Stort tillykke til Natasja. 

 



FAI World Cup 2022 
Det samlede World Cup resultat fra 2022 kan nu ses på https://www.fai.org/world-cups/f2-control-line. I 
bunden af siden kan der klikkes videre til ”Documents” og ”F2 World Cup Files & Results”. Det er ganske 
opløftende læsning med tanke på danske resultater. 

Kalenderen for 2023 er endnu ikke offentliggjort. Herning Modelflyveklub har indsendt oplysninger om den 
danske world cup. MDK har i år valgt at betale for alle world cups afviklet i Danmark, så det er et fint tilskud 
til stævnet.  Jo Halman, der er F2 WCup  Co-ordinator, har kvitteret for anmeldelsen, og alt er i orden. Der 
afventes en endelig godkendelse af kalenderen på CIAM mødet i december. 

Status rapport til eliteudvalget 

I forbindelse med den lille status rapport om linestyring jeg hvert år skal send til eliteudvalget indgår også 
konkurrenceresultater. Tallene taler tydeligt om gode sportslige resultater i enkelte klasser, men desværre 
også om ganske få deltagere i flere klasser. 

a. VM og EM  
- målsætning og resultater 

 

Målsætninger kan ses på landsholdets beskrivelse i Kontrakten og på 
https://www.modelflyvningdanmark.dk/sport/landshold/ 
Udførligt referat kan ses i Modelflyvenyt. 
Resultater 
F2A 
Niels Lyhne-Hansen nr. 12 295,8 km/t Dansk rekord 
Ole Bjerager  nr. 27 232,3 km/t 
F2B 
Dan Løkke Hune nr. 48 
F2C 
Hugh Simons/ 



Jens Geschwendtner nr. 9 Semifinale på 6. bedste tid  3:16,2 
F2D 
Natalia Dementieva nr. 7   Kvindelig verdensmester  
André Bertelsen nr.  7 
Bjarne Schou  nr. 17 
Tobias Nielsen nr. 26 nr. 5 i juniorklassen 
Kent Thorup  nr. 37  
Nationskonkurrencen Danmark nr. 3 
 
 b. World Cup / Eurotour  
World Cup  
Samlede antal danske deltagere/hold  32 
Endelig opgørelse 
26.10.22 

World Cup 
placering 

Herning 
World 
Cup og 
NM 

Dutch GP GP 
France 

Svitavy Speed 
Racer 
Cup,Vilnius 

British GBR  Coppa 
d'Oro  

Niels Lyhne-Hansen F2A 6 3 3 4   4 5 
Ole Bjerager F2A  5       
Dan Løkke Hune F2B 70 5       
Carl Johan Fanøe F2B 82 8       
Hugh Simons/Jens 
Geschwendtner (F2C) 

11     9 9 4 

Natasja Dementieva 
F2D 
Kvindeklassen 

3 
 
1 

3   1  4 7 

André Bertelsen 5 2   12  4 7 
Morten Friis Nielsen 8      7 4 
Steen Lysgaard 12 4     12 12 
Bjarne Schou 18 7      7 
Kent Thorup 22 9     12 12 
Ole Bjerager 41 5       
Tobias Bjerre Nielsen 
(jnr) 

45 6       

Michael Frandsen 63 9       
 
c. andre internationale konkurrencer  
- deltagere og resultater  
Der har været dansk deltagelse i mini speed og weatherman ved en række svenske stævner 
Danske piloter har rekorden i 7 ud af 15 klasser. 
 
d. Danske konkurrencer og mesterskaber  
- antal deltagere 
F2A 3  
F2B 2  
F2B beg 0  
F2C hold 0  
F2D 5  



F2A-1A 2  
Weatherman 6  
Goodyear  (Udsat pga. af vejret)
F2F  (Udsat pga. af vejret)
F2E 15 
 
Danish World Cup 
F2A 5 deltagere  
F2A-1A 2 deltagere  
F2B 9 deltagere  
F2B beg. 2   
F2C 0  
F2D 14 deltagere  
F2F 0 hold  
GY 3 hold  
Weatherman 12 deltagere 
 
 
Hjemmesiden 

Vi har nu fået lov til selv at redigere
af sitet. Vi holder os dog kun til linestyringsdelen. Hvis du vil se, hvor langt vi er kommet
indgang fra forsiden, hvor der kan klikkes på knappen

 

 

Skriv til os hvis du har forslag til indhold
man kan starte med at flyve linestyring
fortæller om det sociale, personlig udvikling, nye kompetencer
nødvendigvis er det centrale. 

Det er nu klar på hjemmesiden til, at man kan oprette stævner for 2023.
Når man opretter et stævne i kalenderen, så oprettes der automatisk en tilhørende resultatside der ligger 
som en kladde. 
Man skal egentlig ikke gøre noget. Der er en checkboks
Kladde-versionen af resultatsiden kan ma
forbi. 
Lige nu er der jo ingen resultater at vise, men når der er blevet oprettet nogle resultatsider i løbet af 2023, 
så kommer de til at blive vist her: 
https://www.modelflyvningdanmark.dk/resultater
 
 
 
 

)  
) 

Vi har nu fået lov til selv at redigere på hjemmesiden. Foreløbig har Kent, Bjarne og Niels adgang til alle dele 
af sitet. Vi holder os dog kun til linestyringsdelen. Hvis du vil se, hvor langt vi er kommet

hvor der kan klikkes på knappen. 

Skriv til os hvis du har forslag til indhold om linestyring. Vi er meget interesseret i historier om, hvordan 
linestyring. Der er mange indgange, så vi håber på mange indslag, som også 

, personlig udvikling, nye kompetencer og oplevelser uden at

at man kan oprette stævner for 2023. 
opretter et stævne i kalenderen, så oprettes der automatisk en tilhørende resultatside der ligger 

Man skal egentlig ikke gøre noget. Der er en checkboks, der som standard er sat kryds i 
versionen af resultatsiden kan man efterfølgende redigere og publicere, når stævnet en gang er 

Lige nu er der jo ingen resultater at vise, men når der er blevet oprettet nogle resultatsider i løbet af 2023, 

https://www.modelflyvningdanmark.dk/resultater 

på hjemmesiden. Foreløbig har Kent, Bjarne og Niels adgang til alle dele 
af sitet. Vi holder os dog kun til linestyringsdelen. Hvis du vil se, hvor langt vi er kommet, er den bedste 

. Vi er meget interesseret i historier om, hvordan 
. Der er mange indgange, så vi håber på mange indslag, som også 

uden at konkurrencer 

opretter et stævne i kalenderen, så oprettes der automatisk en tilhørende resultatside der ligger 

der som standard er sat kryds i  
når stævnet en gang er 

Lige nu er der jo ingen resultater at vise, men når der er blevet oprettet nogle resultatsider i løbet af 2023, 



KM 
Luis har sendt referat fra årets sidste konkurrence: 

Københavnermesterskaber i linestyring. 

Efter at der er blevet afholdt KM i linestyring siden 1964 på Amager Fælled, blev det i år afholdt 23/10 i 
Borup i perfekt vejr. 15-16 grader og næsten ingen vind. 

Vores gamle bane på Fælleden og brugtilladelsen er blevet opsagt af København Kommune, så nu flyver vi 
linestyring i Borup med ny asfaltbane, klubhus og en nærliggende politi hundeklub! 

Desværre var den nye asfaltbane uden græs og så leret, at man blev et par centimer højere ved at gå ind til 
centrum. 

 

Af samme grund var GY og F2F DM2022 aflyst. Det vil blive afviklet næste år, når der er græs på banen. 



 

Så vi fløj fra den gamle plastikmåtte i Weatherman. Men vores nye flise centrum er rigtig godt at flyve fra. 

 

Luis Petersen Viking 2,5 36,25 sek. 104% og ny rekord. 

Niels-Erik Hansen Cyklon 2,5 G 17,01 sek. 101% og ny rekord. 

Jens Geschwendtner Picco 3,5G 18,1 sek.100% tangering af rekorden. 

Jesper Buth. Parra 1,5D 22,9 sek. 88% af rekorden. 

Der blev også fløjet Diesel combat. 



 

Ole Bjerager vandt over Jesper Buth. 

 
 

 

 


