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Verdensmesterskaberne i svæveflyvning er slut 
Efter mere end 4.800 intense km under forrygende vejrforhold blev de danske piloters bedste resultat en 
8. plads ud af 42 deltagere i 18m klassen med Arne Boye-Møller fra Horsens. Så lidt skilte de 8 bedste ad 
på den sidste dag at både en samlet 2. og 3. plads var realistisk, men det lykkedes ikke at avancere. 
 
755 km og 31 sekunders forskel 
Verdensmesterskaberne i de 3 klasser: 18-meter, Tosædet og Åben-klasse, blev afviklet over 10 konkurrencedage 

under ekstreme temperaturer op til 40 grader fra byen Szeged i det sydlige Ungarn.   
 

De høje temperatur kombineret med tør luft muliggjorde flyvning på den enkelte dagsetape med meget store 

distancer og med meget høje hastigheder. Bemærkning: Som i Tour de France gennemføres en strækning hurtigst 
muligt og tiden (her omsat til points – normalt maks 1.000 points for en etapesejr) lægges sammen til det samlede 

resultat for den enkelte pilot.  
 

Niveauet og konkurrencen i toppen af alle klasser var meget høj og intens. Ud af 7 konkurrencedage var der under 5 

minutters forskel mellem de 10 første piloter med gennemsnitshastigheder omkring 140-160 km/t. På en typisk 
distance mellem 400 og 650 km er dette helt fantastisk. To af dagene var Arne Boye-Møller henholdsvis 19 og 31 

sekunder fra en førsteplads og lå længe på en samlet 2. plads. Dagen med de 31 sekunder var over ikke mindre end 
755 km og hvor gennemsnitsfarten var på hele 137,45 km/t. rigtig flotte resultater. 

 
9. konkurrencedag i 18m klassen 

Dagen overgår hvad der tidligere er set ved et verdensmesterskab i svæveflyvning. Dagens hastighedsopgave var på 

655 km. Dagen vinder Christophe Abadie, Frankrig, som kommer i mål med et gennemsnit på hele 155 km/t og Arne 
Boye-Møller med 153km/t - hele 18 piloter kommer i mål med over 150 km/t. I 18m klassen var der 42 deltagere. 

 
Usædvanligt verdensmesterskab 

Et verdensmesterskab der ikke er set tidligere – på alle måder et helt usædvanligt verdensmesterskab i 

svæveflyvning. 
 

Dansk Svæveflyver Union ser de danske resultater som rigtig flotte også når det er sekundære placeringer, for 
placeringerne skal ses i en meget tæt konkurrence med konkurrencedygtige danske piloter. Den tidligere 

verdensmester i Klubklassen, Rasmus Ørskov deltog for første gang i 18m-klassen og præsterede en flot placering 
som nr. 16 kun 357 points fra verdensmesteren. Det lover godt for fremtiden. 

 
18-klassen  Points 
1  Christophe Abadie  Frankrig 8.957 

8  Arne J. Boye-Møller - Horsens  SG-70, Arnborg, Herning 8.711 
16  Rasmus Ørskov - Haderslev SG-70, Arnborg, Herning 8.600 

Tosædet     

1  Ivan Novak / Petr Krejcirik  Tjekkiet  8.898 
12  Tom Jørgensen / Henning K. Nielsen  Midtsjællands Svæveflyveklub, Slaglille 7.851 

Åben-klasse     
1  Felipe Levin  Tyskland 9.088 

18  Peter Eriksen - Kolding Kolding Svæveflyveklub, Gesten 7.029 

20  Poul Kim Larsen - Stenlille Midtsjællands Svæveflyveklub, Slaglille 6.879 
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Arne Boye fortæller: "Sjældent har vi oplevet et VM med så gode piloter, så lange flyvninger, så høje hastigheder 
i gennemsnit". "5. konkurrencedag var ruten over 400 km - og vinderhastigheden var på 162 km/t i gennemsnit. Det 
er altså vildt hurtigt, når man ikke har en motor!"  
"Jeg har lige regnet lidt på det. De danske piloter har her under VM tilsammen tilbagelagt over 24.000 km". 
 
Rasmus supplerer: "Det er hårdt at skulle yde sit allerbedste i så mange dage, men det har også været sjovt. Og 
lærerigt. Og hver gang, jeg har været af sted til et mesterskab, er jeg kommet hjem med nye venskaber"  
 
Og lærerigt - har det bestemt været. De danske piloter, det danske hold og deres team-captain har erfaret, hvordan 

top-piloter fra andre lande optimerer deres flyvning for at opnå de helt fantastiske hastigheder. Hvilket helt sikkert er 
noget, som man i Danmark vil tage med i den videre udvikling af konkurrencepiloterne herhjemme 

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

 

Medsendte foto må anvendes frit (tekst: Arne Boye-Møller fra Horsens blev med en 8. plads i 18-meter klassen bedst 
placerede dansker ved dette års verdensmesterskab i svæveflyvning) 

 
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 

 

Birgitte Ørskov - tlf. 5380 9722 
Presse- og informationstjenesten  

 


