
Mange har sikkert gået og bidt negle – hvordan går det med Steffen og Jes i det lune, solrige Californien, hvor 
de deltager i hele tre World Cups i løbet af en god uge! 
Og nu kan vi så løfte sløret for, hvad der er sket siden sidst: 
 

Så er søndagen, mandagen, tirsdagen og onsdagen gået. 
 
Søndag var vi lidt flade efter de intense trimmedage og stævnet, men vi var selvfølgelig alligevel på 
pladsen ved solopgang og trænede med de store F1A kulmodeller.  
Det gav mig lidt bedre plads i kassen, da den model som har opført sig meget mærkeligt de seneste 
gange jeg har forsøgt at benytte den, brækkede under en højstart selv om det var næsten stille. Den 
må have haft en skjult skade, så den er nu historie. (heldigvis er kroppen og al mekanikken og 
elektronikken fuldstændig uskadt, så det kan genbruges). 
Jes arbejder med at få lavet bunts hvor han ikke taber ca. 10 meter i overgangen til glidet, men det 
driller ham en del. 
Fra midt på dagen fløj vi F1B, og så var der masser af gæster ved vores "camp", som er samlingspunkt 
for de to nordmænd, Lauri fra Finland, Javier fra Spanien, Per fra Sverige og så Walt Ghio. Det er ret 
hyggeligt, og der diskuteres og skilles dimser til den store guldmedalje. 
 
Mandag blev der udelukkende fløjet F1B, og det fungerer efterhånden ret godt alt sammen for os 
begge to, og bunken med sprængte og brugte motorer er imponerende. (Vi har hver 250 motorer 
med herover, nu må vi se hvad der bliver tilbage!) Der blev ingen aftenflyvning, da det blæste op, så 
nu må vi se hvad tirsdagen bringer. Det kan jo være det ender med den årlige shoppetur til Pismo 
Beach! 
 
Tirsdag var der træning om formiddagen. Jeg fløj F1A, og Jes arbejdede med den helt nye model han 
har købt, hvor der ikke er tailplanesetting, men hvor begge vinger kan styres trinløst og uafhængigt. 
Samtidig er benytter modellen den timer som live viser modellen på Google Maps, så der har været 
en del ny teknologi at sætte sig ind i. Der kom så meget styr på det at den fik sine første starter, og 
det ser lovende ud. 
…… Om eftermiddagen blev der shoppet i Pismo Beach ved Stillehavet. 
 
I dag onsdag har der været North American Cup  
Det var en pissekold morgen, med temperatur kun lige over frysepunktet, men så snart solen kom op 
blev det behageligt og det endte omkring de 20 grader om eftermiddagen. Der var slet ingen vind 
frem til frokost, så der blev højstartet i alle retninger. Derefter blev der 3-4 ms., solen skinnede hele 
dagen og stemningen var fin.’ 
Som vi ofte har gjort, ville vi flyve de to F1A starter så hurtigt som overhovedet muligt, i den sikre 
overbevisning at vi i termikfri luft nogenlunde sikkert ville kunne flyve de 4 minutter. Det gjorde vi 
også, men der burde nok have ringet en lille advarselsklokke, for jeg havde tydeligvis god luft i min 
flyvning som endte i omkring 70 meter efter de 4 minutter….. 
Da vi derfor lidt senere benyttede samme taktik i F1B med blot at komme afsted i en fart, gik det galt 
for mig, da jeg røg op i en gedigen nedvind som dels gjorde at propellen klappede i 80 meter i stedet 
for godt 100, og dernæst stille og roligt sikrede at modellen landede på godt tre et halvt minut i 
stedet for de ønskede 4 ….. ØV! – Heldigvis fløj Jes max, og det blev vi i øvrigt ved med i F1B resten af 
dagen begge to. 
 
I F1A lavede Jes også fine makser hele dagen, mens jeg sjuskede voldsomt og blev retfærdigt straffet 
allerede i anden runde. Jeg havde cirklet i nogen tid i virkelig dårlig luft, og da luften så blev lidt bedre 
og en stor sværm F1B modeller gik afsted, udløste jeg kritikløst lige ved siden af dem, i sikker 
forvisning om at der også var lidt løft til mig. Det var der så ikke….. 
For at runde min dårlige dag af, så fik jeg ødelagt en model i sidste runde. Jeg udløste i en gigantisk 
boble, og modellen var efter 2 minutter mere end 250 meter oppe. Den blev kastet rundt og fløj på 



hovedet, til venstre og til højre, men desværre endte forestillingen med at den kom ind i et hvinende 
spiraldyk. For dog at få så mange sekunder ud af det som muligt ventede jeg så længe som muligt 
med at DT’e modellen, men da jeg så trykkede på knappen skete der ingenting…. Resultatet var et 
pænt dybt hul i jorden, en brækket forkrop, et smadret haleplan og et sæt vinger som skal hjem og 
have lidt kærlighed på værkstedet. Træls. 
 
Som nævnt er Jes i to flyoffs, men da det blæste op hen under aften, er de udsat til i morgen tidlig, så 
det kan der ikke refereres fra endnu.  
 
Det var alt for nu, - Denny's kalder med de torvefriske tilbud på menuen....... 
 
Jes & Steffen 

 

 


