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Danmarksmesterskabet for juniorer i svæveflyvning   
09. - 17. juli 2022  
  

Pressemeddelelse  
  

Ny danmarksmester for juniorer i svæveflyvning  
Danmarksmesterskabet for juniorer er nu afgjort og vinderen blev   

  

1. Kevin Kjær Andersen, SG-70, Arnborg   

2. Jacob Bøgelund Lassen, Herning Svæveflyveklub  

3. Jens Andersen, Aalborg Svæveflyveklub  

  

Juniorkonkurrencen har været meget spændende at følge, da der gennem hele konkurrencen har været hård 

kamp de næste dage om at bliver danmarksmester for juniorer.  

  

Kevin Kjær Andersen  

Kevin er svæveflyver i SG-70 og flyver fra Svæveflyvecenter Arnborg. Kevin har tidligere deltaget ved junior 

verdensmesterskabet i 2017, og junior danmarksmesterskabet i 2021, hvor han vandt bronze.  

Kevin fortæller: ”Vi kan alle sammen styre et svævefly. Men den, der er bedst til at "læse" og "fortolke" vejret og 

vejrudviklingen og finde den bedste rute, er den, der vinder”. Hvilket han klart har bevist under dette års 

juniormesterskab.  

  

Jacob Bøgelund Lassen  

Jacob er svæveflyver i Herning Svæveflyveklub  

Jacob har i de seneste år deltaget i konkurrencer, første gang i 2018 hvor han deltog i junior DM. I år deltog Jacob 

i senior DM hvor han vandt guldmedalje. Jacob deltager i dette års verdensmesterskab for juniorer i perioden 31. 

juli - 14. august 2022 i Tjekkiet.   

  

Jens Andersen  

Jens er svæveflyver i Aviator, som flyver fra Års Flyveplads, sydvest for Ålborg  

Jens har tidligere deltaget i en del konkurrencer, i såvel junior- senior-konkurrencer ved såvel verdens-, 

europæiske, nordisk og nationale  

Jens fortæller: ”Jeg kan godt lide det sportslige aspekt i det, hvor det er muligt hele tiden at udvikle sig og sætte 

nye mål. Det er konkurrencedelen der driver min lyst til at flyve”.  

  

  

Tur til Sydafrika som en del af præmien fra SUN-AIR og British Airways  

For udover pokal og Danmarks Idrætsforbunds guld-, sølv- og bronze medaljer, er der til Kevin Kjær Andersen og 

Jacob Bøgelund Lassen en tur til Sydafrika, hvor der vil være et moderne svævefly - til hver - stillet til rådighed. 

Således at de yderligere kan dygtiggøre sig i svæveflyvning under fantastiske vejrforhold. Vejrforhold, vi ikke 

oplever i Danmark.  

Denne præmie til første- og andenpladsen er uden sidestykke den bedste der er at vinde inden for junior 

svæveflyvning.  

   



Dansk Svæveflyver Union ser meget frem til i den kommende tid at følge de juniorer, der har deltaget i dette års 

junior danmarksmesterskab.  

Men også de mange unge der er kommet i svæveflyveklubberne i de seneste år. En tilgang af unge som er blevet 

underbygget af klubbernes ungdomsarbejde og Dansk Svæveflyver Unions samarbejde med Flyvevåbnet.  
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Det danske mesterskab for juniorer gennemføres på Svæveflyvecenter Arnborg samtidigt med Dansk Svæveflyver 

Unions afholdelse af svæveflyve-konkurrencen Sun-Air Cup.  

  

Deltagerlisten for junior  
Jacob Bøgelund Lassen  Herning Svæveflyveklub  Danmarks-mester 2022 i standard-       

    klassen. Deltager i junior-VM i  

    Tjekkiet 31. juli - 14. august 2022  

Dren Meri  Lolland-Falster Svæveflyveklub  

Emil Dalboe-Pedersen  Midtsjællands Svæveflyveklub  

Mikkel Refsgaard Schmidt-Nielsen  Midtsjællands Svæveflyveklub  

Miles Chalk Kjær  Polyteknisk Flyvegruppe  

Kevin Kjær Andersen  SG-70 - Arnborg  

Mathias Valentin  SG-70 - Arnborg  

Nicklas Hedehus Kærsgaard  Silkeborg Flyveklub  

Oliver Kirial Olsen  Skive Svæveflyveklub  

Rasmus Højlund  Skrydstrup Svæveflyveklub - Arnborg  

Mads Møller Jonassen  Vestjyllands Svæveflyveklub  

Kristian Birk Holm  Vestjysk Svæveflyveklub  

Finn Sleigh  Aalborg Svæveflyveklub  

Jens Andersen  Aalborg Svæveflyveklub  

Oskar Minds  Aarhus Svæveflyveklub  

  

Udenlandske deltagere uden for danmarksmesterskabet    

Tim Kremers  Holland  

George White  UK  

Henry Inigo Jones  UK  

Oli Summerell  UK  

Toby Freeland  UK  

  

De enkelte piloters endelige placering kan se via dette link  

https://www.soaringspot.com/en_gb/sun-air-cup-jdm-ijgc-2022-svaeveflyvecenter-arnborg-2022/results  

  

  

Undertegnede kan kontaktes for yderligere information   

  

Venlig hilsen  

Chris Oxholm; telefon 21 49 10 61  

Presse- og informationstjenesten   
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