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2 danske kvinder til verdensmesterskab i svæveflyvning 
13.-27. august 2022, Leicestershire, England 
 
Pressemeddelelse 
 

Danmark sender 2 kvinder til verdensmesterskaberne i svæveflyvning.  
Kvindernes verdensmesterskab i svæveflyvning afholdes i Husbands Bosworth, ved Leicestershire, Midtengland i 
perioden 13.-27. august 2022.  

Der afholdes konkurrencer i 3 klasser: Standard-, klub- og 18-meter klassen. 

 
Danmark er repræsenteret med fly og piloter i klub-klassen. 

 

Deltagerliste 
• Christina Solberg Hansen - Aarhus Aarhus Svæveflyveklub 

• Julia Dresler Nørtoft - Uldum, Vejle Vejle Svæveflyveklub 
 

De to danske piloter er udtaget til det dansk nationalhold på baggrund af deres resultater i DM 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.  
De har begge deltaget i svæveflyvekonkurrencer i Danmark og ikke mindst i denne sammenhæng også i 

udenlandske stævner. 
Piloterne deltager i samme konkurrence - nemlig klubklassen. 

 
Gode konkurrencepiloter 

De to svæveflyvere er dygtige konkurrencepiloter. Og de er også med til give deres store viden og erfaringer fra 

sig, bl.a. i virket som instruktør i deres respektive svæveflyveklubber og dermed uddannelse af nye 
svæveflyvepiloter. 

 
Christina – 34 år, er en af de mest aktive kvinder i dansk 

svæveflyvning og ikke mindst i at få gennemført aktiviteterne i 

Aarhus Svæveflyveklub, især som instruktør. 
Hun fortæller ”I mange år ville jeg gerne flyve, men da 
motorflyvning er meget dyr, blev det aldrig til noget. Men så fandt 
jeg ud af, at der findes svæveflyvning.” og fortsætter senere ”Jeg 
elsker at flyve sammen med andre og presse mig til at flyve bedre”. 
Christina er indehaver af hele 9 danske rekorder for kvinder, som er 
fløjet hjem i Australien sammen med Birgitte Ørskov. 

 
Julia – 21 år, har senest deltaget i henholdsvis 

danmarksmesterskaberne for senior og som junior, hertil 
også i konkurrencen Sun Air Cup.  

Julia fortæller ”At flyve har været en drøm lige siden, jeg 
var barn. Det blev svæveflyvning, fordi det er en hel anden 
måde at flyve på, og man flyver på naturens kræfter. Der 
er hele tiden op- og nedture. Der er hele tiden travlt i 
cockpittet med mere spænding end i motorfly.”  
Hun tilføjer senere ”konkurrenceflyvning motiverer mig til 
at blive endnu bedre” 
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Medstedte fotos må frit anvendes 
 

 
Undertegnede kan kontaktes for yderligere information  

 

Venlig hilsen 
Chris Oxholm; telefon 21 49 10 61 
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