
 

 

 
 
 

 
Pressemeddelelse 

Arnborg, d. 28. august 2022 
 
 

Verdensmesterskaberne i svæveflyvning for kvinder er slut 
Danmark var repræsenteret af to piloter, nemlig Julia Dresler Nørtoft fra Vejle Svæveflyveklub og Christina Solberg 

fra Aarhus Svæveflyveklub. Julia, som bor i Uldum, var næsten at betragte som "ny-begynder" i feltet, da hun kun har 

været svæveflyver siden 2014 og er bare 21 år.  

 

Verdensmesterskaberne for kvinder i de 3 klasser: Klub-, standard- og 18-meterklassen blev afviklet over 13 

konkurrencedage i England. Julia Dresler Nørtoft, Vejle Svæveflyveklub, og Christina Solberg, Aarhus 

Svæveflyveklub, deltog i klubklassen 
 

Julia sluttede på en samlet 17. plads. Der var 18 deltagere i klassen 

 

Julia fortæller:  

 

At deltage i verdensmesterskabet har været helt fantastisk, og jeg har nydt hvert sekund - både i luften og på jorden. 

Dog så var den første konkurrencedag noget helt specielt, da det jo netop var den første dag, hvor nerverne er lidt 

flyvske. Vejret var fantastisk, og Christina og jeg endte ikke som de sidste  

 
På spørgsmålet om, hvad Julia tager med sig hjem fra sin første internationale konkurrence, svarer hun: 

 

Masser! Jeg har indset, og vi har begge bevist, at vi er bedre, end vi tror, og hvad andre troede  

 

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

 

Hvis I har brug for yderligere informationer samt kontakt til Julia Dresler Nørtoft, er I velkomne til at kontakte 

undertegnede. Det kunne jo tænkes, at hun giver en flyvetur, hvis nogen på redaktionen har mod på det ☺  

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 

 

Birgitte Ørskov - tlf. 5380 9722 

presse-ansvarlig 

 

 

Medsendte foto må anvendes frit (tekst: Julia Dresler Nørtoft er udelandet på bondemandens mark i England. I baggrunden 

ses makkerens (Christinas) fly) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse 

Arnborg, d. 28. august 2022 
 
 

Verdensmesterskaberne i svæveflyvning for kvinder er slut 
Danmark var repræsenteret af to piloter, nemlig Christina Solberg fra Aarhus Svæveflyveklub og Julia Dresler 

Nørtoft fra Vejle Svæveflyveklub. Christina var næsten at betragte som "ny-begynder" i feltet, da hun kun har været 

svæveflyver siden 2014 

 

Verdensmesterskaberne for kvinder i de 3 klasser: Klub-, standard- og 18-meterklassen blev afviklet over 13 

konkurrencedage i England. Christina og Julia deltog i klubklassen 

 
Christina sluttede på en samlet 15. plads. Der var 18 deltagere i klassen 

 

Christina fortæller:  

 

Jeg har haft så fantastisk mange sjove og unikke oplevelser hver eneste dag til min første internationale konkurrence! 

At flyve over et helt andet landskab, at lære nye byer og luftrum at kende, konkurrenter, der minder om en selv og at 

finde ud af, at det man har lært derhjemme, også kan bruges her! 

 

En enkelt dag, der overgår de andre, var den første konkurrencedag. Det var rigtig godt flyvevejr, og Julia og jeg 

havde et super godt flow og fløj rigtigt gode energilinjer. Det var ligesom om, at vi bare klikkede og havde knækket 

koden til at flyve stærkt 

 
På spørgsmålet om, hvad Christina tager med sig hjem fra sin første internationale konkurrence, svarer hun: 

 

Masser! Jeg har fået nye veninder, som har samme passion for svæveflyvning som mig. Derudover er det helt 

fantastisk at flyve i England, og jeg skal helt sikkert tilbage på et tidspunkt. Og Julia og jeg har en unik evne til at 

flyve team flyvning. Det skal vi øve os endnu mere på,  når vi træner hjemme i Danmark! 
 

Jeg er simpelthen så glad for at have været med til dette verdensmesterskab. Det var en kæmpe oplevelse, og det er 

helt sikkert ikke sidste gang, jeg skal ud over landets grænser og konkurrere! 

 

--------- 

 

Hvis I har brug for yderligere informationer samt kontakt til Christina Solberg, er I velkomne til at kontakte 

undertegnede. Det kunne jo tænkes, at hun giver en flyvetur, hvis nogen på redaktionen har mod på det ☺  

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 

 

Birgitte Ørskov - tlf. 5380 9722 

presse-ansvarlig 

 

 

Medsendte foto må anvendes frit (tekst: Christina Solberg, Aarhus Svæveflyveklub) 

 

 


