
Trods en til tider dyster vejrudsigt fra DMI, blev Roskilde Airshow 2015 afholdt i tørvejr under de tre dages 
Airshow. Alle fly kom i luften, næsten som planlagt, og ca. 14.500 mennesker så et fantastisk flot Airshow, 
hvilket kun er overgået af Airshowet i 2009, hvor Red Arrows var med. 

Fredag aften blev Danmarks første tusmørke/aften Airshow afholdt. Det blev en utrolig flot oplevelse at se 
de forskellige fly med lys og fyrværkeri på, mens solen stille gik ned over lufthavnen ude i vest, hvilket 
skabte et flot lys. 

 Ca. 2000 mennesker sagde ikke en lyd, men så betagende på, mens Johan Gustafsson fra Sverige og 
Twister Aerobatic fra England, viste at fly også kan bruges til noget så flot som en aftenopvisning. Det bliver 
gentaget og udvidet ved næste Airshow i 2017. 

Fredag morgen startede dramatisk, da en af de tre flyproducenter til en mulig afløser for F-16, telt, 
brændte ned kl. 04.00. Heldigvis var der ingen personskader, men det stort anlagte arrangement for 
Lockheed Martin måtte desværre aflyses. En meget dyr flysimulator gik tabt under branden. Vi afventer nu 
politiets rapport om årsagen til branden. 

Lørdag blev den helt store dag med ca.7.500 besøgende, som fik en flot oplevelse i dejligt vejr, trods en 
noget kraftig vind. 

Søndag var vejrudsigten dårlig, hvilket sikker har afholdt mange for at komme, men alligevel lagde ca. 5.000 
mennesker vejen forbi Roskilde Lufthavn, hvor de fik en flot oplevelse i tørvejr, som sluttede kl. 15.30. 

Lige op til stævnet var der en del aflysninger fra nogle militære teams. Vi håber at vi kan få dem at se 2017 i 
stedet for, hvor næste Airshow afholdes. Økonomisk blev det også en succes, således at det økonomiske 
grundlag for et flot Airshow i 2017 er til stede. 

Roskilde Airshow takker alle myndigheder, samarbejdspartnere, udstillere, opvisnings teams, frivillige m.fl. 
for et fantastisk samarbejde.  Det gjorde vores arbejde meget lettere. 
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