
 

 

 

 

Pressemeddelelse 
 
5 danskere til verdensmesterskaberne i svæveflyvning i Ungarn 

24. juli - 5. august 2022 

Danmark sender 5 piloter til verdensmesterskaberne i svæveflyvning. Med gode medalje-
chancer 

Verdensmesterskaberne i svæveflyvning afvikles i Szeged i det sydlige Ungarn i perioden 
24. juli - 5. august 2022. 

Der afholdes konkurrencer i 3 klasser: Åben klasse, 18-meter klassen og 20-meter klassen. 

Danmark er repræsenteret med fly og piloter i alle tre konkurrence-klasser. 

Deltagerliste 

Arne Boye Møller SG-70, Arnborg 
Horsens 
Danmarksmester mere end 10 gange 
Deltaget i verdensmesterskaber 

 

Peter Eriksen Kolding Flyveklub 
Kolding 
Danmarksmester adskillige gange 
Vinder af det fransk mesterskab 

Poul Kim Larsen Midtsjællands Svæveflyveklub, Slaglille 
Slaglille 
Danmarksmester adskillige gange 



Rasmus Ørskov SG-70, Arnborg 
Haderslev 
Verdensmester 2018. Danmarksmester 2021 og 2022. 
Vinder af Sun-Air Cup 2022 

Tom Jørgensen Midtsjællands Svæveflyveklub, Slaglille 
Dianalund 
Danmarksmester adskillige gange 

 

De danske piloter er udtaget til det dansk nationalhold på baggrund af deres resultater i 
danmarksmesterskaberne 2020 og 2021, og de har trænet flittigt, bl.a. ved at deltage i dette 
års Sun-Air Cup for at være klar til mesterskaberne. 

Dansk Svæveflyver Union har store forventninger til piloterne, da de alle befinder sig 
i toppen af international svæveflyvning. 

De enkelte piloter har alle deltaget i svæveflyve-konkurrencer i Danmark og ikke mindst i 
denne sammenhæng også i udenlandske konkurrencer. 
Piloterne deltager i forskellige svævefly-klasser, hvorfor der er gode muligheder for 
toppræsentationer i de enkelte klasser. 

Fremragende konkurrence piloter 

De fem svæveflyvere er alle fremragende og dygtige konkurrence piloter, hvor de hver i sær 
tidligere har fløjet meget flotte resultater hjem for Danmark. 
Men de er alle også med til give deres store viden og erfaringer fra sig, bl.a. i virket som 
instruktør i deres svæveflyveklub og dermed uddannelse af nye svæveflyvepiloter. 
Peter Eriksen er chef for ”Danish Air Cadet” i Dansk Svæveflyver Unions regi som er et 
formelt samarbejde mellem og Flyvevåbnet, hvor formålet er at støtte unge svæveflyvere 
(13-23 år) i deres videre flyveruddannelse f.eks. ved Forsvaret. 
Rasmus Ørskov har senest deltaget i ”SUN-AIR CUP” hvor der blev fløjet i et tosædet 
svævefly hvor Rasmus’ med-pilot Christin Nielsen fik en masse tricks og fiduser under 
konkurrence – resultatet blev en første plads. 

 


