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6 danskere til Junior Verdensmesterskaberne 
i svæveflyvning i Tjekkiet  
30. juli - 13. august 2022 
 

Junior Verdensmesterskaberne i svæveflyvning er nu i gang. 
 

Pressemeddelelse 
 

Verdensmesterskaberne for juniorer i svæveflyvning i Tábor, Tjekkiet, ca. 80 km syd for Prag, er nu i gang, 

hvor der konkurreres i 2 klasser: Klubklasse og standardklasse. 
 

Danmark er repræsenteret med fly og piloter i begge konkurrencer. 
 

Deltagerliste 
Klubklasse 
Klubklasse 

• Jens Andersen, Frederikshavn Aviator-Aalborg svæveflyveklub 

• Lasse Edslev, Silkeborg Aarhus Svæveflyveklub 

• Miles Chalk Kjær, Lyngby Polyteknisk Flyvegruppe 

 
Standardklassen 

• Emil Dalboe-Pedersen, Stenlille Midtsjællands Svæveflyveklub 

• Jacob B. Lassen, Herning Herning Svæveflyveklub 

• Mathias Valentin, Odense SG-70 – Arnborg 

 
5 træningsdage 

Før verdensmesterskabet er der blev afholdt 5 træningsdag, således at deltagerne ville få et godt kendskab til 

området der skal konkurreres i. De danske piloter har vist at ligger i den bedste 1/3 del. 
På den sidste træningsdag, viste Lasse Edslev fra Århus Svæveflyveklub, at han ved hvordan han kommer langt 

omkring og hurtigt. 
Derfor er vores optimisme for flotte resultater helt sikkert ikke blevet mindre. 

 
Følg de kommende dages konkurrence via dette link: 

De danske deltager venter på konkurrence start i skyggen fra svæveflyet vinge. 
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https://www.soaringspot.com/en_gb/junior-world-gliding-championships-2022-tabor-2022/results  
 

Konkurrencen er over 14 dage 

Der er svæveflyvepiloter fra 21 lande ved dette VM. Konkurrencen gennemføres ved, at der hver dag er en 
opgave, alt efter hvordan vejret er. Opgaven er en distanceopgave, hvor vinderen er den, der flyver opgaven 

hurtigst. Resultaterne for de enkelte konkurrencedage omregnes til points, som lægges sammen i løbet af 
perioden. Den samlede vinder er den, som har opnået de fleste points. 

Ofte ses gennemsnitshastigheder mellem 90 og op til 140 

km/t. Distancen ligger ofte mellem 200 og 500 km., alt efter 
vejrforholdene. 

Distanceopgaven, hvor det handler om at få den bedste 
hastighed, hvor de forskellige forudbestemte steder som 

skal vendes. På samme måde som sejlbåde vender et 
mærke – svæveflyvepiloter har dog ikke et fysisk mærke, 

men skal i stedet se på jorden og dermed sikre at 

vendepunktet er passeret. Opgaven er ofte planlagt 
således, at der er 3-5 punkter, der flyves til og så retur til 

startstedet. 
 

Så at kunne navigere og udnytte vejret optimalt er det, der 

gør én til vinderen. 

 

Far og søn  
fremragende konkurrencepiloter 

Lasse Edslev, Miles Chalk Kjær og Jacob Bøgelund 

Lassen har det til fælles, at deres far også er 
svæveflyver, så deres evner som svæveflyver 

kommer ikke fra nogen fremmede. F.eks. er Uffe Edslev far til Lasse. Poul Kim Larsen er far til Miles. Allan 
Lassen er far til Jacob. 

 

Flere af deltagerne i verdensmesterskaberne i år er også tilknyttet Danish Air Cadet (DAC) ordningen. En 
ordning, der er etableret i et tæt samarbejde med Flyvevåbnet. 

Sammen med DAC samarbejdet mellem Dansk Svæveflyver Union og Flyvevåbnet skal også nævnes, at uden 
juniorarbejdet ude i de enkelte klubber havde der ikke været så mange dygtige junior- svæveflyvere. Flere af 

juniorerne er også en del af de instruktørkræfter, som er grundlaget for nye unge medlemmer i 
svæveflyveklubberne. Klubber, hvor det ikke er unormalt, at det er far/søn eller far/datter og i en del af 

klubberne er der endog tre generationer, som flyver og dermed indgår i det sociale klubliv. 

 

Svæveflyet får ny højde ved at cirkel i den 

sol opvarmede luft, som vises som 

sommerskyer (cumulus)  

Den vundet nye højde omsættes til fart og distance 

frem til den næse cumulus sky, hvor der igen vindes 

ny højde 

https://www.soaringspot.com/en_gb/junior-world-gliding-championships-2022-tabor-2022/results
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Et klubliv som også 
betyder at de unge 

medlemmer meget 

hurtigt bliver 
selvstændige og 

ansvarlig over for 
det at være på en 

flyveplads og det at 

det er nødvendigt at 
man hjælper 

hinanden. 
En sportskultur, et 

fællesskab og et 
opdrag som kommer 

helt naturligt. 

 
 

Svæveflyvning er spændende og forholdsvis billig, og de fleste kan være med. Grunden til, at det netop 
er forholdsvis billigt er, at i de 30 svæveflyveklubber er det klubben, der er ejer de enkelte fly. Hertil kommer, 

alle yder en frivillig indsats. 

Alle klubberne har svævefly til den grundlæggende svæveflyveuddannelse og svævefly, der 
gør det muligt at dygtiggøre sig i navigation og dermed kunne flyve de første 

distanceopgaver. 
For mange er de første mål: 

 - at flyve 50 km 

 - at kunne komme 1000 meter højere op og ikke mindst  
 - at holde sig flyvende udelukkende på solenergi i 5 timer 

Når disse tre betingelser er opnået, så har piloten erhvervet sit sølvdiplom.  
 

 

Deltagerne ved dette junior-verdensmesterskab 

 

Jacob Bøgelund Lassen flyver i Herning Svæveflyveklub, hvor han også bor. Han er 

danmarksmester i standardklassen og blev nummer 2 ved juniordanmarksmesterskabet 2022. Jacob er en af de 
piloter i juniorgruppen, som gør det rigtig godt. Specielt er det bemærkelsesværdigt, at han i år blev 

danmarksmester, hvor han konkurrerede sammen med seniorerne. 
Herning Svæveflyveklub er rigtig glad for, at Jacob også har valgt at gennemføre Dansk Svæveflyver Unions 

instruktøruddannelse, så han dermed vil han kunne bidrage med sine erfaringer til klubbens mange unge 

svæveflyvere.  
 

Jens Andersen flyver i Ålborg-klubben Aviator. Jens bor i Frederikshavn. Hans kendskab til at flyve 

konkurrence er meget stor, skønt han bare er 22 år. I de seneste 5 år har han deltaget i verdensmester-, 
europamester- og Danmarks juniormesterskab samt i de danske mesterskaber for henholdsvis seniorer og 

juniorer, hvor han i 2022 blev nummer 3 for juniorer. 
Jens udtaler ”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. Der er mange aspekter inden for 

konkurrence, der gør det meget nuanceret. Der er aldrig en dag, hvor vejret er det samme, og man skal hele 
tiden tage nye beslutninger baseret på alle de inputs, man får både fra luften, fra flyet, fra ens instrumenter og 

fra ens sanser.”   
 

Lasse Edslev er fra Silkeborg og svæveflyver i Aarhus Svæveflyveklub. Lasse Edslev har modtaget den 

meget prestigefulde Per Weishaupt-pokal af Dansk Svæveflyver Union. Den 20-årige pilot fra Aarhus 
Svæveflyveklub har trods sin unge alder akkumuleret 600 svæveflyve-timer og en imponerende portefølje af 

Sølvdiplom 
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mesterskabsresultater. Passionen og interessen for svæveflyvning har han ikke fra fremmede. Hans far, Uffe 
Edslev, er også en erfaren konkurrencepilot med 4 danmarksmesterskaber på sit CV. 

Ved junior-europamesterskaberne i Litauen sidste år viste Lasse stabil og solid flyvning og nåede 1. pladsen. 

Desværre måtte han dele placeringen med en englænder, som pga. bedre individuelle placeringer tog guldet. 
Men en absolut fornem EM-sølvmedalje. 

 

Miles Chalk Kjær svæveflyver i Polyteknisk Flyvegruppe, som har hjemsted på Kalundborg Flyveplads. 

Han deltog i junior-europamesterskaberne i Litauen sidste år. Miles bor i Kgs. Lyngby. Miles har deltaget i 

henholdsvis Danmarksmesterskabet og Danmarksmesterskabet for juniorer. 
Miles fortæller, ”Det er mit ønske om at kunne udnytte vejret - som er kompleks - optimalt der er min store 

udfordring og glæde når det lykkes – men jeg mener at det er det sociale i klublivet som er vigtigt”. 

 

Mathias Valentin er fra Odense og svæveflyver fra Arnborg i SG-70. Han har deltaget i flere 

konkurrencer gennem de seneste 5-6 år, hvor det bedste resultat er en 3. plads ved danmarksmesterskaberne i 

junior- og senior konkurrencerne. I 2017 deltog Mathias for første gang ved junior-verdensmesterskaberne. 

Mathias fortæller ”Jeg kastede mig ud i at flyve distanceopgaver, ligeså snart jeg havde fået mit certifikat. 

Jeg havde hørt lidt om konkurrencer og strækflyvningskonceptet - og det hele gik op i en højere enhed inde i 

mit hoved. Flyvning kunne være en sport! 

Nu handlede det ikke kun om at lave den flotteste landing, men at flyve langt over landskabet. 

 

Emil Dalboe-Pedersen. Emil bor i Ringsted og flyver i Midtsjællands Svæveflyveklub. Når der 

sammenlignes med de øvrige junior-piloter, har Emil ikke så mange timer i luften, men har dette til trods en 

række fine resultater allerede. Junior-danmarksmester i 2017, opnåede en 3. plads i nordisk juniormesterskab. 

Emil deltog i verdensmesterskabet for juniorer i 2019. Så at deltage i svæveflyve-konkurrencer er ikke nyt for 

Emil. 

Emil fortæller ”Hele oplevelsen ved, at vi i Danmark kan vinde et par billetter fra SUN-AIR, til en tur til 

Sydafrika, hvor vi kan få lov at flyve i de ypperste svævefly, der findes”. 

 

 
 

Undertegnede kan kontaktes for yderligere information  
 

Venlig hilsen 

Chris Oxholm; telefon 21 49 10 61 
Presse- og informationstjenesten  

Dansk Svæveflyver Union 
 


