
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux blander sig i verdenseliten til World Cup i Eloy, Arizona 

 

Danmarks bedste FreeFly hold, FLUX, har for nylig været til World Cup i Eloy, Arizona. Landsholdet består 

af Benjamin Laudrup, Emil L. Kristensen og deres videomand Jacob Madsen. FLUX er et dedikeret hold, 

som har store ambitioner, og drømmer om at blande sig i verdenseliten. Og man må sige, at de er godt 

på vej. Til World Cuppen i Eloy blev de, i et ekstremt tæt opgør, slået med blot et enkelt point på sidste 

runde og endte på en 4 plads. ’Nederlaget’, som den ellers flotte præstation kan føles som, har ikke taget 

pusten fra FLUX-drengene. Tværtimod. De er topmotiveret og sultne på meget mere, og drømmer om en 

dag at blive verdens bedste FreeFly hold.    

Vi har taget en snak med holdets videomand Jacob Madsen for at høre mere om hvordan det gik til 

konkurrencen samt blive klogere på deres fremtidsplaner og drømme. 

- Hvordan har I forberedt jer til World Cuppen i Eloy? 

”Vi har trænet i 3 år til denne konkurrence. Vi har haft Martin Kristensen som tunnelcoach, som gav os en 

masse nye skills, og han fik os til at nytænke måden, vi sætter vores rutiner sammen på. I sommers hyrede vi 

Yohann Aby til at hjælpe os med at realisere vores nye tunnel-skills i luften. Yohann Aby har utallige 

verdensmesterskabertitler på cv’et. Derudover taler han samme ’sprog’ i sin tilgang til træningen som 

Martin Kristensen, så de supplerede hinanden rigtig godt, og de var en kæmpe hjælp til at gøre os klar til 

konkurrencen.” 

 



- Var det en god oplevelse? 

”Det var en super god oplevelse. Det var spændende og lærerigt at konkurrere mod topholdene. Vi fik en 

masse vigtige erfaringer og mulighed for sparring med de andre tophold, som er afgørende i vores udvikling 

mod at komme på samme niveau som verdenseliten. Vi fik også anerkendelse for at vi havde rykket vores 

niveau markant, og at vi bidrager til at få Danmark på landkortet igen i det internationale faldskærmsmiljø. 

Det var fedt at høre.  

Til konkurrencen var der ekstremt tæt løb om 3 pladsen. Igennem hele konkurrencen lå vi i et meget tæt løb 

om 3 pladsen med det schweiziske hold Chocolate freefly. Chocolate freefly, endte dog med at løbe med 3 

pladsen, da de slog os med et enkelt point på sidste runde. Det giver selvfølgelig en bittersød følelse at blive 

slået på målstregen, når konkurrencen som helhed var en super fed oplevelse, men sådan er gamet.” 

 

- Hvad er jeres styrke som hold? 

”Vi er gode til at kommunikere som hold, og så er vi gode venner og nede på jorden. Vi er tre forskellige 

individer og springere, som supplerer hinanden super godt. Vi brænder alle sammen for det og er altid 

topmotiveret. Sammenhold og motivation er jeg overbevist om, er det vigtigste på vores vej mod en plads 

på podiet.” 

- Hvor kan I blive bedre? 

”Der er selvfølgelig altid områder, hvor vi kan blive bedre. Jeg synes dog vi er på rette vej. Vores største 

udfordring er, at vi konkurrerer mod professionelle springere, som har mulighed for at springe og træne 

langt mere end os.”  

- Hvad er det næste I skal? 

”VM næste år i Rusland hvor vi håber på en podieplads.” 

- Hvad er jeres drømmemål? 

”Det må være en 1 plads til et VM eller EM.” 

Vi glæder os til at følge FLUX drengene på deres vej mod nye oplevelser. God vind fremover. 


