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Pressemeddelelse 
Arnborg, d. 12. august 2022 

 

 

Verdensmesterskaberne for juniorer i svæveflyvning er afgjort 

 

24-årige Miles Chalk Kjær, fra Kgs. Lyngby 
Blev den bedst placeret dansker ved dette års junior verdensmesterskab i 

Tjekkiet. 

 

Et meget flot resultat opnået af Miles Kjær i klub-klasse, ved dette års 

Verdensmesterskab, som er blevet gennemført med 9 konkurrence 

flyvninger, hvor hver pilot har fløjet samlet godt 3200 km. 
 
Klub-klasse  Points 

 1  Finn Sleigh, UK  8,132 
 2  Toby Freeland, UK 7,874 
 3  Nils Fecker, DE 7,852 
 7  Miles Kjær, DK 7,592 
 14  Jens Andersen, DK 7,398 
 19  Lasse Edslev, DK 7,202 

 

Standard-klasse  Points 
 1 Simon Briel, DE 8,053 
 2 Lukas Kriz, TJ 7,636 
 3 Jaromir Macoun. TJ 7,620 
 12 Jacob Bøgelund Lassen, DK 7,176 
 16 Emil Dalboe-Pedersen, DK 6,892 

 19 Mathias Valentin, DK 6,518 

 
Miles Kjær er ingeniør fra Danmarks Tekniske 

Universitet og formand for Polyteknisk Flyvegruppe 

(PFG).  

Han har tidligere deltaget i de nationale mesterskaber 

og her fået fine placeringer – så med dette junior VM er 

det første gang Miles er med internationalt – og med et 

meget flot resultat. 

 

Han fortæller bl.a., at det at udnytte et så komplekst 

system som vejret er en stor tilfredsstilles, specielt det at finde og udnytte de opadgående 

luftstrømme (termik) er udfordrende – men så herligt at komme op i større højde og så svæve hurtigt 

frem til den næste opadgående luftstrøm. 

 

Jacob Bøgelund Lassen, Herning Svæveflyveklub. Danmarksmester i 

2022, dette junior VM er anden gang Jacob er med internationalt – og med 

et flot resultat i standard-klassen. 

Han fortæller ”Det er virkelig fascinerende at vi kan holde os flyvende uden 

brug af motor, og det er det element der gør det sjovt. Udfordringen i hele 

tiden at skulle holde sig flyvende samtidig med at man skal komme frem 

ad, gør det rigtig sjovt”. 

 

Et VM hvor vejrforholdene har været optimale for afholdelse af dette 

verdensmesterskab i svæveflyvning. Der er blevet fløjet mange kilometer 

og med høje gennemsnitshastigheder. 

Helt overordnet er det rigtig fine resultater de danske piloter kommer 

Svæveflyet cirkler i 
den opadgående 
luftstrøm 

Vundet højde omsættes til hastighed og distance 
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hjem. For mange af dem er det første gang de er med til en international konkurrence. 

Læringskurven har været høj, specielt det med at skulle flyve tæt sammen mange svævefly og 

stadigvæk holde fokus på navigation og det at flyve med en så høj gennemsnitshastighed og de 

mange kilometer de enkelte dages opgaver var på.  

 
-------------------------------- 

 

Medsendte foto må anvendes frit 

 

Hvis I har brug for yderligere informationer og kontakt til den enkelte pilot, er I velkomne til at 

kontakte undertegnede 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 

Chris Oxholm – 2149 1061 

Presse- og informationstjenesten  

 


