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af Tim Madsen, Jens Møller og Chris Oxholm 

 

Programmet Condor 
Condor er en meget realistisk computersimulering af 

svæveflyvning udviklet af Uros Bergant og Gregor 

Rozman, Slovenien. Det er lykkedes de to udviklere at 

simulere rigtig mange aspekter, hvor det forventes, at man 

har kendskab til de mest basale principper inden for 

svæveflyvning.  

 

Condor anvendes som støtte i grundskoleforløbet samt i 

forbindelse med uddannelsen som strækpilot i mange 

klubber rundt om i verden. 

 

Svæveflyve online  

Der er mange fordele med Condor, udover at det er realistisk, så er det også muligt gratis at flyve online på 

en af de mange servere der er åbne hele døgnet. Her kan der hygge- og konkurrenceflyves, alt efter lyst og 

evne, på en af de mange servere, hvor der dagligt er mange hundreder som flyver. 

 

Landskaber 

En af styrkerne med Condor er, at der findes en lang række virkelighedstro landskaber og brugerne har 

mulighed for at udvikle nye landskaber. I skrivende stund er der over 160 forskellige scenarier at vælge 

mellem. Nogle enkelte af disse er i den underholdende type, mens et meget stort antal, er “ægte” landskaber, 

hvor topografien er korrekt i forhold virkeligheden. Dette være sig højden på landskabet med veje, broer, 

byer, floder, søer, marker og skove. I rigtig mange af scenarierne er der 3D bygninger, fly og beplantning. 

Mange af flyvepladserne er udstyret med de rigtige bygninger og som noget af det mest naturlige, er 

baneretningen den rigtige i forhold til virkeligheden.  

Af landskaber kan nævnes Danmark, Nord- og Sydnorge, Sydsverige, Provence, Alperne, Tyrkiet, Rocky 

Mountains, New Zealand, Grækenland, Australien, Slovakiet, Pyrenæerne og mange flere.  

Langt hovedparten af landskaber er gratis, dog med en opfordring til at sende et beløb til udvikleren i form af 

en donation. 

Svævefly 

Condor omfatter i øjeblikket ca. 25 forskellige svævefly 

typer - alle med de rigtige præstationsdata som i 

virkeligheden. Flytyperne er naturligvis opdelt i klasserne 

klub, standard, 15m, 18m og åben. 

Der kan nævnes ASW15, 19, 22, 27 og 28, LS4, 6, 8, 8s og 

10, Ventus2 og Ventus2cx. 
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Kommunikation 

De samlede indtryk sammen med vejrsimuleringen gør, at oplevelsen er meget tæt på virkeligheden. Der 

mangler kun den fysiske fornemmelse når der flyves. 

Det at flyve sammen med andre er i sig selv interessant og lærerigt. Men det bliver endnu bedre når 

kommunikation tilføjes. Der kan skrives en tekst i selve Condor, men ved at tilføje et kommunikations-

program, hvor der så kan tales sammen, bliver oplevelsen langt bedre. Hermed er der også mulighed for at 

hjælpe hinanden, fx hvor der er termik, strategi og taktik for at opgaven kan gennemføres så optimalt som 

muligt. Blandt danske Condor piloter anvendes kommunikationsprogrammet TeamSpeak, det er gratis og 

nemt at anvende.  

(se vejledning vedr. TeamSpeak herunder). 

 

Hvad kan Condor anvendes til? 

Flere ting, socialt samvær sammen med andre Condor piloter, via TeamSpeak, men også det at få bedre 

forståelsen af navigation, forståelsen af termik og skrænt vinden, et optimalt glid mellem termik boblerne, 

justering af vandballast og tyngdepunkt og beregning af slutglidet ved hjælp af PDA - oplagt i uddannelsen 

som strækpilot. 

Condor kan også anvendes til forberedelse, når turen går til udlandet for at svæveflyve, så kan området testes 

hjemmefra. 

 

DM i Condor – Konkurrenceflyvning 

Der arrangeres ofte konkurrencer på Internet, hvor det er gratis at deltage. 

Der flyves enten dagskonkurrencer eller turneringer over flere dage. Som 

eksempel, har der været gennemført DM i Condor de seneste tre år, hvor 

opgaverne der er fløjet er de samme som under det rigtig DM på Arnborg. 

Der bliver igen DM i 2014. 

Under Condor DM har ikke alene opgaven været den samme, men også 

vejr betingelserne har været de samme. 

Foruden det årlige DM er der mulighed for at deltage i konkurrencer, som med jævne mellemrum 

gennemføres på internationalt plan. Kræver kun en rimelig Internetforbindelse for at være med. 

Som et ekstra krydderi på DM Condor, aftales der en dag, hvor vi danske deltager mødes på Arnborg. Her er 

der så er mulighed for at hilse på hinanden og få en snak, hvorefter der køres hjem igen for at flyve dagens 

opgave samme aften. 

 

Hvem flyver Condor 

Nogle vil sikkert spørge “Hvem flyver Condor?” og med efterfølgende tanke - det er jo ikke ægte 

svæveflyvning og computerspil er ikke noget for mig. 

Denne vurdering eller holdning kan der være stor forståelse for. Men Condor er ikke et computerspil, det er 

en simulator, hvilket er den store forskel. Til spørgsmålet om hvem der flyver Condor på en kontorstol 

hjemme, ja det er en blandet skare af nuværende og tidligere aktive svæve- og drageflyvere. Alderen har jo 

ingen betydning, men lysten til, at hygge sig i et socialt vennelag, hvor der er plads til lettere drilleri og 

konkurrence om hvem kan vinde over hvem - men bestemt også plads til at lære af hinanden. 

 

Flyvedage og hvornår flyves der? 

Hvornår flyves der så, er det i weekenden eller på bestemte tidspunkter, og er der nogen der bestemmer? 

Kort kan der siges, at der ikke er nogen der bestemmer, men der forventes at man er seriøs med ens flyvning. 

Der er naturligvis nogle tidspunkter, hvor der flyves mere end andre, typisk er det aften. For eksempel har der 
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gennem de seneste år været afholdt en 

ugentlig aftenflyvning, hvor formålet er, 

at opgaven skal være forholdsvis let. 

Opgave distancen og -tiden har typisk 

været på ca. 200-250 km og varet ca. 2 

timer. Opgaverne har været i bjerge eller 

i fladland fx i Alperne eller Danmark. 

Hver mandag aften åbnes serveren med 

navnet MONDAY FLIGHT - kort før kl. 

20, hvor der er 20 minutter til, at komme 

ind på serveren. 

Her er de enkelte opgaver planlagt af 

forskellige piloter. 

Dagligt er der mulighed for, at logge sig på en lang række af servere. Her kan anbefales nogle af de franske 

server, hvor der er gode opgaver. Serveren åbnes 1730 og 21, her er ofte 30 piloter med. 

 

Når der afholdes de store konkurrencer, er der ofte rigtig mange tilmeldte, hvorfor der også er mange server 

med samme opgave, f.eks. ved den sidste turnering med navnet SkyBattleCup 2014 var der 652 tilmeldte 

piloter, hvor turnering var over 35 flyvninger. Dog således at det kun var de 20 bedste resultater, som talte 

med. Flyvningerne blev gennemført hver torsdag og søndag aften. 

 

Vejledning 

Hvordan kommer du i gang? 

Condor skal købes via Internet, http://www.condorsoaring.com/index.htm her vælges menupunktet Buy 

Condor. Her skal der som minimum vælges programpakken, som koster 39,99 € (299 kr.). Det kan klart 

anbefales, at købe de to svævefly pakker (Plane Packs), til i alt 25 € (187 kr.). Når programmet hentes, 

medfølger der password, som er personligt og kan kun anvendes sammen med de hentede installationsfiler. 

 

OBS 

Husk at gemme programfilerne, både til Condor og til svævefly pakkerne, 

sammen med de tilhørende passwords. Hvis disse ikke gemmes, og der bliver 

behov for at geninstallere, skal der købes igen. 

 

Efter installation af Condor basispakke, skal Condor opgraderes til nyeste version. Dette er gratis, 

opdateringsfilerne hentes under menupunktet Download. 

De skal installeres i den rigtige rækkefølge. Først “Patch 12”, “Patch 14” og så ”patch 15”. 

 

Tip 
Det kan anbefales at Condor installeres på en harddisk hvor der er plads nok, 

ikke fordi selve programfilerne fylder så meget. Men de tilhørende landskaber 

fylder en del. 

Så det bør måske overvejes at køb en ny harddisk på 2Tb, hvor Condor så 

installeres på. De tilhørende landskaber skal ligge sammen med programmet.  

 

 

 

http://www.condorsoaring.com/index.htm
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Condor på dansk 

På nuværende tidspunkt er Condor ikke i en dansk version, når Condor hentes fra Internet. Men der er skrevet 

en dansk oversættelse til Condor, således at brugerfladen kan blive på dansk. Oversættelsen er gratis og kan 

fås ved at sende en mail til oxholm@bk6.dk   

 

Landskaber 

I basispakken er der et landskab som følger med, og dette er ikke meget, og 

dette landskab er der ikke mange opgaver i på de forskellige servere. Derfor 

kan det kun anbefales, at hente yderlige landskaber. 

En meget stor del af landskaberne er gratis, og kan hentes via Condor Club, 

web-adressen er: http://www.condor-club.eu. 

 

Der findes i skrivende stund over 150 forskellige landskaber. I listen herunder er de landskaber, som der 

oftest flyves i. Hvorfor det kan anbefales at disse hentes og installeres.  

Nogle af landskaberne består af flere filer, som alle skal hentes for at landskabet er installeret korrekt.  

 

Landskab Mb Landskab Mb Landskab Mb 

Alpi 2 654 Eastern Alps 2.0 700 Rocky Mountains 377 

Alps XL 9702 New Zealand 1398 Slovak Republic 1465 

Andalusia 1925 Pays Basque 3200 Slovenia 317 

Austria 2 626 Peru 1.0 572 Slovenia HD 973 

Chile 2823 Provence 620 South Turkey 1.1 2478 

Czechoslovakia 810 Provence 2 1318 West Swiss 261 

Danmark 2.1 2888 Provence-Oisans v2 5360 West Alpi 2090 

 

 

 

  

mailto:oxholm@bk6.dk
http://www.condor-club.eu/
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Teamspeak 

 
 
TeamSpeak er gratis at anvende som privat bruger 

 

Opsætningsvejledning til TeamSpeak 

 

 
 
1. Hent TeamSpeak via dette link: http://www.teamspeak.com/?page=downloads 
2. Vælg den version der passer til din computer fx Windows 7 eller 8.1 i 32 eller 64 bit 
3. Efter installationen vælges i menuen Connections, hvor der skrives: 
4. Som serveradresse skrives: 

teamspeak.condor-club.eu:51455 
Som password skrives:  

ask13 
Tryk derefter på Connect 

5. Når der er oprettet forbindelse, vælges i menuen Bookmarks - Add to bookmarks 
Så vil TeamSpeak huske din opsætning til næste gang 

6. Vælg i menuen Setting - Setup Wizard 
 

Næste gang TeamSpeak åbnes, vælges Bookmarks, vælg her herefter den danske kanal (Danish) - det er her 

vi snakker sammen mens vi flyver. 

 

  

http://www.teamspeak.com/?page=downloads
http://www.teamspeak.com/?page=downloads
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Opsætning af Condor  
 

 
Et forslag til indstillinger af Video options og Graphics options 

 

De tre skærmindstillinger Full Screen, Full Screen emulation og Windowed har hver især deres fordele og 

ulemper: 

● “Full Screen” giver den mest flydende animation idet grafikkortet tilpasser billederne i synkroniseret 

frekvens med skærmens opdateringshastighed (oftest 60 Hz). Ulempen er, at skærmen ikke kan 

minimeres uden programmet afslutter. En popup besked fra Windows eller et tryk på Windows tasten vil 

således ødelægge den videre flyvning. Slå Windows tasten fra: http://support.microsoft.com/kb/216893 

● “Full Screen emulation” gør det muligt, at minimere vinduet og maksimere det igen. Kan f.eks anvendes, 

hvis man har et kort liggende som et print til skærmen, eller hvis man skal starte Teamspeak. Ulempen 

er et til tider uroligt billede, der opleves som små ryk i en ellers flydende animation. 

● “Windowed mode” giver mulighed for at tilpasse vinduets størrelse. Kan bruges hvis man vil multitaske 

i andre programmer samtidig. 

Skærmopløsningen bør sættes til skærmens medfødte opløsning. 

Bemærk “Vsync”, der sikrer et roligt billede er kun muligt i ”Full Screen mode”. De tre nederste 

valgmuligheder bør ikke aktiveres. 

 

I “Graphic options” kan detaljegraden indstilles på en række parametre. Hvis man oplever et hakkende 

billede (lav framerate), kan “Visible distance” sættes ned. Under flyvningen kan man med tastekombination 

Shift+D se frameraten, som bør være over 50 eller ligge stabilt omkring 60 fps. hvis man kører Full Screen. 

 

http://support.microsoft.com/kb/216893
http://support.microsoft.com/kb/216893
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Hvis man har problemer med lyden, kan det i visse tilfælde hjælpe at slå Hardware acc. fra 

 

 
De anbefalede indstillinger, hvis man ikke har pedaler og force feedback joystick 

 

For joystick med indbygget sideror i håndtaget, kan “Auto rudder” slås fra og" “Non-Liniarity” sættes op for 

at mindske følsomheden. Knappen “Assign Controls” gør det muligt at opsætte taster på tastatur eller joystick 

til forskellige funktioner. Her er dog en standardopsætning, som der normalt ikke er behov for at ændre. Ved 

at fastholde standarden, giver mulighed for at andre kan hjælpe med tilpasninger under flyvningen, fx 

ændring af variometer lyd, ændring af flaps indstilling, hjulet ud eller ind, GPS indstillinger eller andet der 

kan være behov for hjælp til. 
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Den fabriksindstillede opsætning af funktionerne kan findes i manualen. Det kan anbefales at sætte de 

hyppigst anvendte funktioner op til knapperne på sit joystick (flaps, trim m.m.) 

 

 
Anbefalede indstillinger i optionsmenuen 

 

En mere uddybende engelsksproget gennemgang af opsætning og PDA’ens funktioner kan læses her:  

http://www.ssa.org/files/member/100215_Getting_started_with_Condor_Soaring_Simulator.pdf 

 

  

http://www.cumulus-soaring.com/condor/Manual.pdf
http://www.ssa.org/files/member/100215_Getting_started_with_Condor_Soaring_Simulator.pdf
http://www.ssa.org/files/member/100215_Getting_started_with_Condor_Soaring_Simulator.pdf
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Anbefalet udstyr 

Minimum systemkrav 

- 800 MHz CPU  

- 256 Mb RAM  

- 64 Mb Direct3D kompatible 3D Grafikkort (32 bit-farver)  

- 600 Mb fri harddiskplads - kun et landskab installeret 

- 800x600 Skærmopløsning  

- Joystick 

  

Anbefalede systemkrav 

- Windows XP eller nyere 

- 2.0 GHz CPU eller bedre 

- 1 Gb RAM eller bedre 

- 128 Mb nVidia eller ATI Grafikkort eller bedre 

- DirectSound kompatibelt Lydkort eller bedre 

- Force-Feedback-Joystick evt. med pedaler 

 

Kommentarer 

● Internetforbindelse, her vil langt de fleste have en hastighed der er god nok og dermed også anvendelig, 

når der skal flyves med andre 

● Grafikkortets kvalitet er vigtig, da der skal behandles mange data, som vises på skærmen. Et godt 

grafikkort kan derfor klart anbefales, for at få det bedste udbytte og glæde af Condor. Inden der købes 

nyt grafikkort, er det vigtigt, at undersøge hvilken type der kan sættes i computeren, og er det en bærbar 

computer, er mulighederne nok ikke til stede for at skifte grafikkortet 

● Skærm størrelsen er ikke afgørende, men en god skærm på over 19” kan anbefales. For bærbar 

computer, kan en ekstra skærm (fx på over 19”) være en fordel. 

● Joystick der er driftssikker og enkel at bruge, her er et godt bud et Thrustmaster T.16000M, som er 

forholdsvis billig og meget præcist 

● Headset kan anbefales, da det ikke er givet, at resten af familien ønsker, at lytte til variometeret der 

bipper over flere timer. Der findes mange modeller og typer, men her kan kvalitet godt betale sig, så et 

Logitech G230 Gaming headset kan anbefales, som en af de mange muligheder. 

 

Fakta boks 

Software:  

Condor + svævefly pakkerne 486 kr. (Plane Packs) 

TeamSpeak (gratis) 

Hardware:  

Joystick fx. Thrustmaster T.16000M ca. 375 kr. 

----- eventuelt også ----- 

Grafikkort fx. ASUS GeForce GTX 650-E - 2GB GDDR5 ca. 850 kr. 

Harddisk fx. Western Digital WD Green - 2TB ca. 600 kr  

Headset fx. Logitech G230 Gaming Headset ca. 400 kr. 
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Links 

● Facebook Condor-Danmark 

Denne Facebook gruppe, er for piloter som har interesse i Condor svæveflyvning. Her kan der drøftes 

oplevelser i Condor eller fra den virkelige verden, eller komme med ideer til flyvningerne på mandage, 

hvor serveren åbnes kort før kl. 20 

● http://www.condorsoaring.com/  

Condors officielle webside, hvor Condor programmet og Plane Packs kan købes. Derudover er der fora 

med tips og tricks til hardware, software og flyvning (engelsk) 

● http://www.condorsoaring.com/serverlist.php 

Server liste, hvor der kan flyves sammen med andre. Det er også på denne server liste man finder 

Mandagsflyvning. Dobbeltklik på den ønskede server, og Condor programmet starter, hvorefter der 

logges på, vælg de forskellige indstillinger for svæveflyet, samt studie af den pågældende opgave- og 

vejrbriefing 

● http://www.condor-club.eu/  

Upload af gennemførte opgaver til pointtavlen, download af tidligere fløjet opgaver, landskaber, 

stafferinger, instrumenter, kort, skyer og meget mere. Det er også her man kan tilmelde sig 

konkurrencer. Kræver dog medlemskab af Condor Club, men anbefales et medlemskab her 

● http://www.teamspeak.com/  

Her kan teamspeak downloades, så man kan tale sammen 

● http://software.hitziger.net/index.php?lng=en&show=programs  

Flere gode utilities til Condor, blandt andet den selvstændige serverlist 

● http://www.cumulus-soaring.com/condor/Manual.pdf  

Engelsk manual til Condor (49 Mb) 

Manualen installeres også sammen med Condor programmet 

● http://www.cumulus-soaring.com/condor.htm  

En ressourceside med masser af hjælp og gode tips og fine artikler om Condor 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1440775396163539/
http://www.condorsoaring.com/
http://www.condorsoaring.com/serverlist.php
http://www.condor-club.eu/
http://www.teamspeak.com/
http://software.hitziger.net/index.php?lng=en&show=programs
http://www.cumulus-soaring.com/condor/Manual.pdf
http://www.cumulus-soaring.com/condor.htm

