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 n Trænger du til luft   
under vingerne? Søndag  
har du mulighed for at  
komme op i de højere luft-
lag og samtidig beholde 
jordforbindelsen, når  
Brande Modelflyveklub  
holder ”åben hangar”

Den røde vimpel 
blafrer dovent i af-
tensolen, og sky-
erne ligger langt 

oppe på himlen. Det er ons-
dag aften og klubaften i 
Brande Modelflyveklub. Det 
er perfekt vejr til en tur i luf-
ten, og det er da også lige, 
hvad flokken af mænd har i 
tankerne. Flyverne står klar 
til at komme i luften, og 
snakken er i fuld gang. 

Flyvepladsen ligger på En-
gebækvej, fem kilometer 
uden for Brande. Her holder 
Brande Modelflyveklub til, 
og her er både landingsbane 
og klubhus. 

Der er ingen træer, der er 
ingen huse, og græsset på 
landingsbanen er nyslået. 

Det er også her, der i 
weekenden er åbent hus, og 
her alle interesserede har 
mulighed for at styre et mo-
delfly. 

Formanden i klubben er 
Regnar Petersen. Han har 
fløjet modelfly siden 1990, 
de sidste otte år som dedike-
ret svæveflyver. 

- Det er ikke bare noget, 
man gør. Det er svært, og det 
kræver, at man får lidt hjælp 

i starten. Det er ligesom at 
cykle, det er godt lige at ha-
ve en pind i sadlen eller støt-
tehjul på i starten, siger Reg-
nar Petersen. 

Han startede med at flyve 
med motormodeller, men er 
nu udelukkende gået over til 
svævefly. Egentlig var han 
ikke interesseret i flyvere, 

Piloterne   har begge ben på jorden

Det kræver lidt hjælp  at kom-
me i gang. Henrik Henriksen går 
forrest, og Lasse Vingtoft har 
modelflyveren med. 

Gallerist  
Jens Erik Petersen 
inviterer  
kunstnere  
til ”eksamen”   

Af Thomas Bjerregaard
thbj@vafo.dk

Boest - ”Kunst for kunst-
nere.” Sådan kunne over-
skriften være for den næste 
udstilling i Galleri Bankga-
ard. 

- I processen med at ska-
be kunst er det vigtigt for 
kunstneren at møde sit 
publikum, men vi tror og-
så, de fleste kunstnere har 
behov for at få deres arbej-
der bedømt af et fagligt pa-
nel. Derfor har vi igen i år 
besluttet at følge tidligere 
års succes op med en cen-
sureret udstilling, hvortil vi 
indbyder kunstnere af en-
hver art - malere, kerami-
kere, skulptører og fotogra-
fer - til at deltage, siger gal-
leriejer Jens Erik Petersen. 

Hver kunstner kan indle-

vere tre værker til bedøm-
melse.

- Det betyder, at der kom-
mer nogen med forstand og 
ser på det. Mange kunstne-
re vil gerne have en vurde-
ring fra andre kunstnere.  
Det er jo en måde at blive 
anerkendt for de menne-

sker, der arbejder med det, 
siger Jens Erik Petersen.

Dommerpanelet er end-
nu ikke på plads, men det 
bliver kompetente kunst-
nere med et navn i bran-
chen. De kunstnere, hvis 
værker ikke går videre til 
den åbne udstilling, går 
dog ikke helt tomhændede 
derfra. 

- Det er som at komme til 
eksamen: Der kommer 
nogle bemærkninger til, 
hvorfor de ikke er udvalgt. 
Så er der noget at arbejde 
med. Det er ud fra en reel 
bedømmelse, og så må jeg 
se bagefter, hvor meget og 
hvor mange billeder der er 
at lave udstilling med. Det 
er jo også et sats fra min si-
de, siger Jens Erik Petersen.  

De værker, der bliver 
godkendt af kommerpane-
let, kommer med i den ef-
terfølgende udstilling, 
hvortil der holdes fernise-
ring i lørdag 14. september 
kl. 14-16.

Værkerne kan indleveres 
i Galleri Bankgaard, Godt-
håbvej 3, Nørre Snede.

Kunsten skal bedømmes

For fjerde gang 
skal DGI’s lands-
mesterskaber  
for old boys 
afgøres i Brande
Af Thomas Bjerregaard
thbj@vafo.dk

BranDe - 35 hold og cirka 
400 fodboldspillere fra he-
le landet mødes i weeken-
den i Brande. Det er Dan-
marks bedste fodboldhold 
inden for senior old boys, 
senior old girls/veteraner 
samt superveteraner og da-
mer +40, der har sat hinan-
den stævne.

Traditionen tro afvikles 
landsmesterskaberne i 
Brande, præcis som det er 
sket de seneste tre år, hvor 
det er Brande Old Boys, der 
står som arrangør i samar-
bejde med DGI Midtjylland.

Som noget nyt er lands-
mesterskabs-turneringen 
(LM) åben for alle hold, der 
har lyst til at deltage. Men 
på trods af det er der lidt 
færre tilmeldte hold i år 
end sidste år.

- Vi har fire-fem færre 
hold i år, hvilket naturligvis 
er ærgerligt, idet det nu er 
et åbent stævne. Men vi hå-
ber, at det spreder sig ude i 
klubberne, så vi får flere 
med næste år, siger for-
manden for Brande Old 
Boys, Åge Kristensen.

Selv om turneringen 
først starter lørdag, er det 
efterhånden blevet en tra-
dition, at mange af delta-
gerne ankommer allerede 
fredag aften. Her er der fo-
kus på social hygge, hvor 
Brande Old Boys serverer 
grillmad på stadion.

Når 400 spillere skal mø-
des på kryds og tværs i lø-
bet af weekenden, kræver 

det en indsats fra mange 
frivillige. Og dem har Bran-
de. Ikke færre end 100 fri-
villige står klar til at give 
deltagerne en god oplevel-
se.

- I LM-udvalget er vi me-
get glade for den store op-
bakning fra de frivillige, 
som har meldt sig klar igen 
i år. Det er dem, der er ker-
nen i et arrangement som 
landsmesterskaberne, si-
ger Åge Kristensen.

Brande Old Boys har selv 
fire hold med til stævnet . 
senior old boys, senior old 
girls, et veteranhold samt 
superveteranholdet, som 
skal forsvare titlen fra sid-
ste år.

Der venter spillerne fra 
Brande et par interessante 
lokalopgør, når senior old 
boys møder Thyregod, 
mens veteranerne kan se 
frem mod en spændende 
kamp mod Ikast FS.

DM for de rutinerede  
spillere i weekenden

Her er et af værkerne  fra sid-
ste år. Karin la Cour fra Farre 
står bag. Værket gik videre til 
den åbne udstilling.  PRIVATFOTO

BranDe - Torsdag aften ved 20-tiden så en 
opmærksom nabo to mænd, der luskede 
rundt om et hus på Gl. Thyregodvej i Bran-
de. 

De to mænd havde sydlandsk udseende 
og var almindelige af bygning. De var beg-
ge klædt i sort, men den ene af de to mænd 
havde hvide gummistøvler på. 

De forsøgte at åbne et vindue med et ko-
ben, men stak begge af, da de blev råbt an 
af naboen. 

Hvide gummistøvler  
tog flugten BranDe - Sommeren igennem har Brande 

fået tilført endnu et gavlmaleri til katalo-
get. Alle interesserede har på nærmeste 
hold kunne følge maleren Finn Birkelinds 
arbejde med at udsmykke Nordea-muren 
ved P-pladsen på Strømmen. 

Nu er Finn Birkelund færdig med male-
riet, og det har fået titlen ”Røde Anna i bir-
kelund”. 

Både Finn Birkelund og Jytte Gottlieb, 
formand for Gavlmaleriforeningen Muren, 
er  tilfredse med resultatet.

Der er fernisering på lørdag kl. 11-14. 

Debut til Røde Anna 

tiD og steD
Fredag
18.00-20.00 Ejstrupholm Hal-
len: Zumba. Arr.: Team HEG
19.00 Brande, Dalgasskolen: Gå-
tur på 10 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande
20.00-24.00 Ejstrupholm Hal-
len: Introduktion til tennis. Arr.: 
Ejstrupholm IF
21.00 Brande, Dalgasskolen: Gå-
tur på 25 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande

Lørdag
02.00 Brande, Dalgasskolen: Gå-
tur på 20 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande
6.45 Brande, Dalgasskolen: Gåtur 
på 23 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande
11.45 Brande, Dalgasskolen: Gå-
tur på 22 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande
12.00 Ejstrupholm Stadion: 
Fodbold, U15 drengemester: EIF/
NSG - Svendborg fB
15.00-17.30 Thorlund, sports-
pladsen: Geocaching og trave-
banko
16.30 Brande, Dalgasskolen: Gå-
tur på 10 kilometer. Arr.: Fodslaw 
Brande

Klovborg Kino  
Fredag
18.00 3096 dage
18.00 The Heat  
18.30 og 20.45 Danmarkspremi-
ere: Spies & Glistrup
20.15 Before Midnight
20.15 DK-premiere: Kick Ass 2

Lørdag
15.30 Monsters University 3D 
15.30 Familien Miller … langt 
over grænsen
15.45 Spies & Glistrup 
18.00 3096 dage
18.00 The Heat
18.30 Spies & Glistrup 
20.15 Kick Ass 2
20.15 Before Midnight  
20.45 Spies & Glistrup

Lægevagt   
 70 11 31 31
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Det kræver megen  koncentra-
tion at flyve med modelfly. De 
små flyvere kan hurtigt komme 
på afveje, derfor er Lasse  
Vingtoft med i alle manøvrer, 
klar til at overtage. 

Piloterne   har begge ben på jorden

Tekst og foto:  
Thomas Bjerregaard
thbj@vafo.dk

men hobbyen bed sig allige-
vel hurtigt fast.

- Jeg var til et åbent hus i 
klubben og syntes, det vir-
kede interessant. Det er det 
sociale sammenhold, det er 
teknikken, der er udfordrin-
gen ved at flyve. Mange folk 
tror, at modelflyvning kun 
er for mænd, der ikke kunne 
blive piloter, men sådan er 
det nu ikke. Det er meget 
udfordrende, og man lærer 

hele tiden, siger Regnar Pe-
tersen. 

De små motormodeller 
fungerer præcist som almin-
delige fly, og styringen er 
den samme. Så de indtager 
luften og demonstrerer den 
samme akrobatiske flyvning 
som ved de store flyshow. 

- De kan udføre samme 
manøvrer som de alminde-
lige fly. Men man kan natur-
ligvis presse et modelfly lidt 

mere, end et full size fly 
med en pilot i. Derfor er det 
også en seriøs sport på kon-
kurrenceplan og ikke kun på 
hyggeniveau, siger Regnar 
Petersen.  

Der er 23 medlemmer i 
Brande Modelflyveklub, og 
klubben har alle slags flyve-
re i hangaren. For modelfly 
er mange ting. Der  er små 
motorfly, helikoptere og 
svævefly. Ligesom størrel-

sen kan variere fra nogle få 
centimeter i vingefang til de 
store svævefly på seks me-
ter. 

- Jeg håber, der kommer 
flere end 10 personer herud 
på søndag. Vi vil jo gerne vi-
se, hvad det er for noget, og 
forhåbentlig vækker det in-
teressen hos en eller flere. 
Man behøver ikke være et 
teknisk geni, eller noget, si-
ger Regnar Petersen.

BranDe - Der går en ledning 
mellem de to kontrol-kasser. 
Og med et tryk på en knap, 
er det pludselig Lasse, der 
styrer Henriks lille Easy 
Star-skumflyver, der skærer 
gennem aftensol og som-
merbrise oppe under skyer-
ne. 

Lasse Vingtoft har fløjet 
modelfly siden 1987, Henrik 
Henriksen er helt ny. 

Lasse fortæller Henrik, 
hvordan han skal gøre, og 
hvilke manøvrer han skal 
prøve. Samtidig med, at han 
selv står og styrer med på sit 
”control board”. 

- Man skal reagere hurtigt. 
Et modelfly reagerer hurti-
gere end et almindeligt fly 
og er følsomt over for vind, 
siger Lasse Vingtoft. 

Lasse Vingtoft har været 
bidt af modelflyvningen, li-
ge siden han som 12-årig så 
de flotte maskiner på et mar-
ked. Han blev medlem af 
Brande Modelflyveklub som 
18-årig. 

Henrik Henriksen vender 
flyet 180 grader, og det fort-
sætter hen over banen i den 
anden retning. 

Den manøvre kaster ros af 
sig fra flyvelæreren. 

Henrik Henriksen er helt 
ny i klubben, og i dag er før-
ste gang, han er i luften. 

- Jeg har altid godt kunne 
lide teknik, så egentlig kun-
ne det jo være mange ting, 
der kunne være interessan-
te. Men det blev flyvning. Og 
der er rigtig mange aspekter 
i det. Jeg kan godt lide at re-
parere flyet og få tingene til 
at fungere, og så er det jo 
bare fedt at se, når noget, 
man har lavet, letter fra jor-
den og bare fungerer, som 
det skal, siger Henrik Hen-
riksen. 

Turen går rigtig fint. Lasse 
Vingtoft overtager flyet ved 
landingen. 

Det er den sværeste del, 
og der går lige et par ture 
mere, før Henrik Henriksen 
skal lande selv.  

 

Lasse er Henriks faldskærm

regnar Petersens helt nye svæver  måler 3,5 meter i vingefang. Den vejer ikke mere end lige godt to 
kilo. De bedste svæveflyvere kan holde flyet svævende i timer, hvis vejret er godt.  


