
DM i Dronerace 7+8/9 
                                                                                                                                                                                                

Ikke mange i byen er klar over det men 
Lystrup er faktisk blevet landskendt for sin 
modelflyveklub / Dronebane som ligger 
lige før genbrugspladsen og inden så 
længe strømmer det til med piloter fra hele 
landet når de skal kæmpe om guldet. 

Danmarksmesterskabet i dronerace 
afholdes den 7+8 september hos Århus 
modelflyveklub hvor alle er velkommen og 
ganske gratis 

 

Der har været afholdt 3 kvalifikationsløb og med op til 30 piloter i alderen 14-50 år 
som kæmper om, at skaffe nok point og placeringer til mesterskabet samt evt. 
kvalificere sig til landsholdet for dronerace. De bedste vil blive udvalgt til landsholdet 
for droner som skal videre ud og kæmpe efter en VM titel. 

Sporten har været i landet nogle år men det er først indenfor de sidste 2 år, at der er 
kommet gang i de store officielle konkurrencer og i år ønsker vi, at der virkelig skal 
bygges op til en stor finale. 

Vi mærker en stigende interesse for dronerace og ønsker at endnu flere bliver 
opmærksom på sporten og kan komme og se hvad der skal til. 

De kommer til at race på en bane med 6 piloter af gangen, som skal forsøge at 
sætte hurtigste tid eller bare gennemføre og derved samle point til finalen søndag.  

Kom og se et race på højt plan hvor der virkelig er fart over feltet og prøv vores 
simulator om det er noget for dig.  

Der bliver også mulighed for at følge dronerne via videosignal som bliver sendt til et 
tv samt videobriller og live stream på nettet. 

Lørdag 7/9 er hygge og kvalificerings runder fra kl 12 – 18 

Søndag 8/9: 10-16 
Eventuelle flere kvalifikationer 
DM finale 
Pokal Overrækning  

Se mere på www.dronesport.dk og www.AMC-RC.DK  

Mvh Ronni Jørgensen 
Århus modelflyveklub lystrupvej 192 8240 

Brandmand222@gmail.com 
 
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/18-11-2018/1930/dronerace-i-
lystrup?v=0_iwm6vqbn&autoplay=1#player 
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