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Ingen rekord ved Modelflyvningens Dag

Oprettet af Mikael Lund - 13.09.2013 09:59
© Brande Bladet

På landsplan var næsten tusind modelfly i luften, og i Brande kom 10 fly på vingerne.

 

Det blev ikke til en ny rekord i antal ”Modelfly i luften over Danmark” i forbindelse med 

Modelflyvningens Dag d. 1. september. Rekorden druknede delvis i den eneste søndag i mands 

minde, hvor det både næsten stormede og regnede. Men danske modelflyvere var tæt på det 

magiske tusindtal. 996 startende modelfly blev det til.

 

- Jeg er helt sikker på, at der var mere end 1.000 modelfly i luften over Danmark på 

Modelflyvningens Dag, siger Allan Feld, der er formand for Modelflyvning Danmark. Enkelte 

klubber kaldte deres arrangement noget andet en Modelflyvningens Dag, og de havde jo også 

et anseeligt antal fly i luften – men de har ikke indrapporteret deres flyvninger. Så alt i alt er vi 

over 1.000 – men vi vil kun ”prale” med det tal, som er indrapporteret til os, og som vi kender. 

Og det er altså 996.

 

Første gang

 

Det var første gang, der blev holdt Modelflyvningen Dag for alle de omkring 100 danske 

modelflyveklubber. Og her i Brande Modelflyveklub var det en stor succes.

 

- Der kom ca. 150 tilskuere ud på flyvepladsen, og i alt fik vi fløjet 56 ture, siger Regnar 

Petersen, initiativtager til arrangementet. Han fortsætter:

 

- Det kunne være blevet til mange flere tilskuere og mennesker, hvis vi bare ikke havde været 

så uheldige med vejret. Næste år er vi heldige, og så kommer vi langt over de tusinde. Vi er 

allerede begyndt at glæde os…

Brande Modelflyveklub flyveplads modelfly modelflyvning Skærlund
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Kommende arrangementer

Hobby og Fritid 2013 
Uhre Friskole 

Astro-Design Helsemesse 
RemisenBrande 

Astro-Design Helsemesse 
RemisenBrande 

Åbent Landbrug 
Axel Månsson, Grarupvej 15 

Foredrag med Erik Lindsø (Brande 
Egnens Højskoleforening) 
Sognegården Brande 

Flere arrangementer

Mest læste artikler

17-årig varetægtsfængslet for røveri •

Banen er kridtet op •

Stjålen møntsamling genfundet under 
hundeluftning 

•

Ny skoleleder udpeget •

Oppe mod overmagten •

Jeg har det på fornemmelsen... •

Alderen har indhentet Ungdommens Hus •

Amerikanertræffer på campingpladsen •

Æ' Pølsemand frifundet for knivstik •

Fasanpigen fra Brande •
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Læs Brande Jul

Klik på billedet for at læse 

Brande Jul 2012

Kunne det overvejes om pengene skulle gå til 

cykelstier på evt. Herningvej istedet? Jeg kører 

hver dag på Nordlundvej og ser sjældent gående 

folk der - stisystemerne i området er fantastisk og...

Fortov fortoner sig · 4 days ago

Kristian Guldager Stausholm 

Det er dog den bedste besked og overraskelse vi 

bliver gjort bekendt med i længere tid. Jeg ved du 

har været lidt tilbageholdende, på grund af din lidt 

fremskredne alder, men det skal du slet ikke...

Preben genopstiller · 2 weeks ago

Mikael Lund 

Tidligere udgaver af Brande Bladet kan læses 

online her: http://brandebladet.dk/avisark... 

Butikkernes åbningstider finder du her: 

http://brandebladet.dk/åbningstider (Det gælder 

dog kun for de...

Brande har fået en ny cykelsmed... · 2 weeks ago

Jes Folke Birch-Nielsen 

Det kunne være rigtigt fint, hvis artiklen i sin 

helhed blev frigivet EFTER at den lokale avis er 

røget i containeren på Den kommunale 

genbrugsplads. Så havde jeg sikkert også haft 

mulighed for at...

Brande har fået en ny cykelsmed... · 3 weeks ago

Flemming Christensen 

Fakta oplysninger om uheldet: Uheldet skete ca. 

100 meter efter svinget, altså på en lige strækning, 

Hastigheden for den forulykkede, og 

motorcyklerne bag ham var ca. 40 - 50 km i timen. 

Lægernes...

Kedelig afslutning på MC-parade · 2 months ago
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