
Foto: Flemming Thulstrup Store modeller har altid tiltalt mænd i aldre. Her ses tre af de 

gæster, der lørdag nød modelflyvning 
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Af Flemming Thulstrup - Brande-redaktør ved Mediehuset Herning 
Folkeblad

 Annonce fra avisen

Flystævne forFlystævne forFlystævne forFlystævne for    store modellerstore modellerstore modellerstore modeller
I weekenden var der træf hos Brande Modelflyveklub i Skærlund for 
15. gang 

Småflokke af lærker og kredsende musvåger 

måtte her i weekenden være ekstra 

opmærksomme, når de lagde kursen indover 

Skærlund.

Her var Brande Modelflyveklub vært for det årlige 

træf for store flymodeller. Det er i øvrigt det 

eneste af sin art herhjemme. Der var i år mødt 

omkring 20 piloter frem, hvilket er lidt færre end 

de tidligere år.
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 Se flere annoncer fra avisen

- Jeg har ikke rigtig nogen forklaring på det. 

Piloterne kommer fra hele Danmark, men i år har 

vi desværre ikke nogen med fra udlandet, 

fortæller klubbens formand Bjarne 

Christophersen.

Perfekt flyvevejr

Til gengæld blev stævnet belønnet med ideelt 

flyvevejr både lørdag og søndag.

Model-træffet i Skærlund har været afviklet de 

seneste 15 år. Adgangsbilletten for at være med 

er, at man er indehaver af et fly med et 

vingespænd på over to meter, eller at flyet vejer 

over syv kilo.

Flyene er kopier af rigtige flytyper, og imponerende så det ud, når de store maskiner boltrede sig i 

himmelrummet. 

 

Læs mere om stævnet i Herning Folkeblad mandag.

Er du abonnent kan du klokken 14.30 læse avisen HER

Du kan også vælge at læse eller købe dagens avis på din iPad / tablet eller smartphone ved at 

downloade app'en i App Store / Google Play

VM-vejret overstrålede danskerne 

Verdens bedste flyvere går i luften 

Ryanair runder 6.000.000 

Herning laver VM for modelfly 

RELATEREDE ARTIKLER RELATEREDE ARTIKLER RELATEREDE ARTIKLER RELATEREDE ARTIKLER 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder fra aoh.dk hver dag ved 11-tiden. 

 

Send os et tip.
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FRITIDFRITIDFRITIDFRITID     Fatter du, 

hvad de siger? 
Lyder det som volapyk, når du 

tænder for fjernsynet? 

Sprogforskere... 

FRITIDFRITIDFRITIDFRITID     Lokalt 

genbrugsguld på tv 
Blå Kors Genbrug i Herning fik tv

-besøg onsdag, og der blev 

både... 

FRITIDFRITIDFRITIDFRITID    "Tøjmænd" 

giver den gas i 
Padborg 
12 luksusbiler står klar til 

butiksindehaver John Jacobsen 

og to af... 

FRITIDFRITIDFRITIDFRITID     Over 100 

hunde dyster i 
Herning 
Pokaler og DM-udtagelse er på 

spil ved kredsstævne på søndag 

FRITIDFRITIDFRITIDFRITID     Større 

synlighed for de 
frivillige 
Nye lokaler til støtteorganisation 

for frivillige i Ikast vil lette... 

FRITIDFRITIDFRITIDFRITID    Følg en jagt 

til hest 
Ryttere fra hele Jylland samles 

til en speciel jagt ved Bording 
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