
Eliteudvalgets Mentorprojekt 2021 
 

 
Vi vil gerne invitere DIG til opstartsmødet for vores Mentorprojekt 2021, onsdag d. 10. 
februar kl 19:00 til ca 21:00: 
https://meet.google.com/twj-hqzd-iok 
 
Hvis du kan nikke ja til de 4 pile herunder, så skriv til: 

erikdahlchristensen@gmail.com 
Senest 31. januar 

Skriv at du gerne vil være med. 
 
Så kan du deltager i det indledende møde i februar og hører hvad mentorerne kan give dig? 
 
➢ Du har drivet til at blive bedre og er interesseret i at lære mere om, og afprøve, nye 

måder at blive bedre på? 
 

➢ Du vil gerne have hjælp til at: 
○ forbedre egne resultater 
○ forberede dig til konkurrencer eller mesterskaber, nationale eller 

internationale 
○ analyse af træning og resultater 
○ finde nye teknikker der kan hjælpe dig til at blive bedre 

 
➢ Du er nysgerrig på hvad mentaltræning kan gøre for dig? 

 
➢ Du vil gerne inspireres af dygtige danske piloter og vil også gerne inspireres af nogle 

af de bedste internationale i din egen (eller andres) konkurrenceklasse? 
 
På mødet vil vi bede dig fortælle om: 
 

● Hvilket niveau du er på nu, og din erfaring? 
○ Med konkurrenceflyvning? 
○ Med anden konkurrenceaktivitet? 

● Hvad er din ambition med at deltage? 
● Beskriv 2 ting du har har afprøvet med succes i din træning? 
● Skriv hvilken udenlandsk pilot du gerne vil have besøg af i Danmark? 

 
Hvis du kender en, som du synes også skal være med, så send det videre til ham. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
På mentorgruppens vegne 
 
Erik Dahl Christensen 
Sportschef Modelflyvning Danmark 
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Mentorgruppen består af: 
★ Henning Forbech, F2D 

○ medinitiativtager til F2D´s mere strukturerede og seriøse tilgang med succes 
gennem mange år 

○ 3. pl VM F2D 1990 
○ 2. pl EM F2D 2005 
○ 3. pl World Cup F2D 2010, 4. pl World Cup F2D 2012 
○ 2. pl VM F2D 2014 

 
★ Steffen Jensen, F1A, F1B 

○ medinitiativtager til F1A´s mere strukturerede og seriøse tilgang med succes 
○ flere 1., 2. og 3. pl ved World Cup 

 
★ André Bertelsen, F2D 

○ 2. plads VM F2D hold 2014 
○ 3. plads VM 2018 

 
★ Christian Gøbel, F3F 

○ Ny (reentry) i F3F fra 2019 
○ Uddannet Coach 
○ 30 års konkurrenceerfaring fra windsurfing 

 
★ Erik Dahl Christensen, F3K 

○ deltager på landshold ved VM i F3J og F3K 
○ Sportschef Modelflyvning Danmark 
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