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Tag hele familien med til Roskilde Airshow 2017: 
Danmarks største airshow vender tilbage 

 
Fra fredag den 18. august til søndag den 20. august inviterer Roskilde Airshow hele familien til 

en uforglemmelig oplevelse. Op mod 20.000 entusiaster forventes at lægge vejen forbi 
lufthavnen i Roskilde, som lægger luftrum til Danmarks største airshow. 

 
Siden 1995 har lufthavnen i Roskilde hvert andet år lagt luftrum til Roskilde Airshow, som både er 
det eneste større airshow på Sjælland og det største i hele Danmark. Den 18., 19. og 20. august er 
det således tid til 2017-udgaven af den storslåede begivenhed. 
 
Omdrejningspunktet for Roskilde Airshow er naturligvis de mange flyopvisninger, som blandt 
andet vil blive udført af militære fly fra Tyskland, Frankrig og Polen foruden Det Danske 
Flyvevåben, som blandt andet vil lave opvisning med en F-16. Desuden vil der være en bred vifte 
af fly fra 1. og 2. Verdenskrig. 
 
Om både dagen og aftenen kan man opleve imponerende kunstflyvninger – herunder 
formationsflyvninger, aerobatics og faldskærmsudspring med røg og flag. Foruden de mange fly vil 
man desuden også kunne opleve helikoptere og varmluftsballoner. 
 
Få en snak med piloterne – og noget godt at spise 
Får man behov for at hvile nakken, er der også masser at opleve nede på jorden – for hele 
familien: 

• Udstillinger med alle flyene, der deltager i opvisningerne 

• Mød piloterne – få en snak og en autograf med opvisningspiloterne 

• Hør nærmere om pilot- og flymekanikeruddannelserne 

• Hoppeborge og bungy-trampolin 

• Stort spiseområde med bl.a. pizzaer, burgere, sandwiches, hotdogs, softice og vafler 
 



Som noget helt særligt kan man på Roskilde Airshow også opleve spændende rundflyvninger – til 
en ganske overkommelig pris. 
 
Et overflødighedshorn af uforglemmelige oplevelser 
”Uanset om man primært er fascineret af teknikken eller æstetikken, så kan Roskilde Airshow 
byde på et overflødighedshorn af uforglemmelige oplevelser,” forklarer Per Faldborg Olesen, som 
er formand for Roskilde Airshow. Han udtaler videre: 
 
”Jeg er stolt over, at vi kan byde på så mange forskellige oplevelser inden for det samme 
overordnede tema, og jeg er sikker på, at både mænd og kvinder, unge som gamle, efterfølgende 
vil have en forstærket fascination af luftrummets bevingede bæster.” 
 
Det koster 280 kr. for voksne og 140 kr. for børn (7-12 år, 0-6 år kommer gratis ind), der vil have 
billet til hele weekenden. Endagsbilletter til lørdag og søndag koster hhv. 160 kr. og 80 kr., mens en 
fredagsbillet koster hhv. 80 kr. og 40 kr. Billetter kan købes på www.airshow.dk. Købes der først 
billet ved indgangen, er priserne højere. 
 
Med venlig hilsen 
Have Kommunikation 
 
For yderligere information, kontakt venligst: 
Christian Møller // cmo@have.dk // 26240128 

http://www.airshow.dk/

