
 
 

 

Formandens beretning ved generalforsamling 2017 
 

 
 
Hermed årets gang i UAS Sport DK set fra formandens stol.  
 
 

DM FPV Races siden sidst 
 
Det er efterhånden ingen hemmelighed at interessegruppens hovedvirke er drone racing. 
Og siden sidste generalforsamling har det da også været det primære fokusområde. 
 
Der var planlagt 3 DM arrangementer hen over sommeren. Vi måtte dog sande at nr. 2 som EFK87 
så venligt havde tilbudt at stå for og sætte op, ikke kunne gennemføres pga. For få tilmeldte 
piloter, sandsynligvis fordi det kolliderede med industriferien.  
 
Løb #1 i Maj måned hos Guldager MFK var årets første, og forløb i høj solskin og stærk sidevind ;-) 
Så det blev til en masse spændende ræs i en super god stemning. 
Løbet i Guldager var også qualifier for det store race på Hawaii.  
Det endte med at der røg 5 piloter fra DK afsted mod tropiske himmelstrøg for at konkurrere mod 
alverdens dygtige piloter. 
 
Løb #3 i August måned blev afviklet i Aalborg, og var sammen med resultaterne fra Guldager 
kvalificerende til det store EURO event på Ibiza i oktober, også kendt som ERSA Cup. Mere om det 
senere. 
 
I Aalborg havde vi udover de hurtige bedste danske piloter også deltagere fra Tyskland og 
Schweitz. 
Dette fordi det er muligt at kvalificere til ERSA for andre end nationale piloter. Dog var der nogle 
lidt andre skrappe krav til udenlandske piloter end danske, for at der ikke skulle gå ”event-
shopping” i den. 
Løbet i Aalborg var lidt udfordret af både vejr og tekniske drillerier med tidtagningssytemet. 
Men det lykkedes at finde en ny Danmarksmester: Dane Grace, og få uddelt adgangsbilletter til 
Ibiza. 
 

Ibiza 
 
I oktober skulle det store event så finde sted. UAS Sport Danmarks udsendte trup, Martin og 
undertegnede tog til øen på en slags studietur for at se hvordan ERSA ville afvikle og udføre så 
stort et arrangement.  
Jeg mener der var 198 piloter tilmeldt, så der var nok at holde styr på. Til selve race 
administrationen havde ERSA allieret sig med Joe Scully som er et kendt navn inden for både FPV 



 
 
racing, men også tidligere som bil racing og rodeo speaker. 
 
Her så vi første gang den nye Tramp i brug storformat. Og det var ret imponerende set i forhold til 
hvad vi hidtil har kunne opnå i DK med vores eller ret omfattende FPV sæt fra Modelflyvning 
Danmark. 
Ikke alene var videofeeds stort set uden gliches, men alle 7 groundstations var monteret med 
højre polariserede antenner, og ikke skiftevis højre og venstre som vi brugte i dk. 
 
 Det er selvfølgelig også lidt nemmere at bugfixe når udviklerne er med på selve eventet ;-) 
Men imponerende var det.  
De brugte et endnu ikke færdigt VTX tidtagningssystem, som også umiddelbart fungerede uden de 
store dikkedarer. 
Jeg er på ”giv-besked-listen” så vi bliver informeret af IRC så snart systemet er klar til at komme i 
brug.  
Indtil da bruger vi if transponder systemet som MDK også har betalt for 
 
Der blev fløjet 2 andre konkurrence klasser på ibiza: Freestyle og dragrace. Det kan man læse mere 
om i MDKs medlemsblad nr. 6 fra 2016. 
 
 
I 2017 har vi besluttet kun at afholde 1 stort DM der kvalificerer til EURO Cuppen og evt, andre 
løb. Det betyder ikke at der ikke lokalt kan eller bør afholdes lokale kvalificeringsrunder til DM eks.  
  
Det var indtil for nyligt planen at DDN 2017 skulle afvikles i FÆNGSLET i horsens. Super fede 
omgivelser der ville have givet løbsweekenden et helt specielt tema. 
Desværre har den daværende direktør siden fratrådt sin stilling, og stort set hele ledelsen er nu 
udskiftet. Og hvor det var direktøren der kontaktede OS i sin tid, så er den nye slankede ledelse 
ikke spor interesserede i at lave noget sammen med UAS Sport Danmark. 
 
Så vi har nu lidt travlt med at finde en super fed venue til årets DDN. Vi har ikke alle detaljer på 
plads endnu, så vi kan ikke melde noget officielt ud endnu. 
 
Det vi VED er dog at vi flyver efter FAIs regelsæt. 
 
 

Udstyr til brug ved arrangementer 
 
Siden MDK indkøbte FPV udstyret med groundstations er IRC som bekendt kommet med den nye 
Tramp HV. Det er en ift. dem i FPV sættet vi har nu, en helt overlegen VTX, så vi har spurgt MDK 
om midler til at opgradere VTX samlingen til Tramps og nogle Magic Wands. 
Denne ansøgning afventer vi stadig. 
Men vi kan komme ud i en situation hvor piloter selv skal medbringe tramps. Sker det kan vi 
heldigvis indkøbe dem til ca. 220kr stk igennem UAS Sport DK. 
 



 
 
Jeg ser frem til et fremragende DM igen i år, især fordi vi er flere til at løfte opgaven samlet. 
Og slutteligt en stor tak til alle dem som er med til at gøre sporten til det den er i danmark. Både 
de som flyver, men også de som bruger en masse fritid på at organisere osv. 
 
 
Fortsat god generalforsamling  
 
 
 


