
Fritflyvnings-nyhedsmail – 4. november 2020 
 
Manglende tilmeldinger medfører aflysning på Kongenshus! 
Karsten Kongstad har netop aflyst den konkurrence, som han har inviteret til på Kongenshus Hede 
søndag 8. november. Der var så få tilmeldinger, at Karsten ikke mente, at det var umagen værd at 
afholde konkurrencen. I stedet foreslog han, at man skulle bruge dagen til trimning. 
Man kan også deltage i nedenstående konkurrence på Flyvestation Værløse! 
 

Indbydelse til konkurrence søndag 8. november fra kl. 10.00 
på Flyvestation Værløse 
Vejrudsigten for søndag 8. november er rigtig god – gråvejr, ganske svag vind fra skiftende retninger 
samt temperaturer omkring 10 grader midt på dagen. 
Derfor inviterer jeg hermed til konkurrence på Flyvestation Værløse med briefing kl. 10.00 ved 
indgangen til flyvepladsen for enden af Propelvej i pladsens vestlige ende. Man kan køre helt op til 
hegnet og parkere – derfra er der ca. 100 meter til et velegnet startsted, når vinden er i vest (som 
vejrudsigten pt. lover). 
Til briefingen aftaler vi periodetider, max-længde samt andre detaljer. Tanken er at afholde 
konkurrencen, så der både er god tid til trimning og tid til hjemhentning. 
Vi flyver alle klasser undtagen klasser med forbrændingsmotorer, dvs. F1A, F1B, F1Q, F1H og F1S. 
Samt evt. yderligere klasser efter deltagernes ønsker. 
Græsset på flyvestationen er blevet slået, så det er meget let at færdes på hele området. Hvis 
vindretningen er rigtig god, vil vi kunne flyve med 180 sek. max. i de "store" klasser. Hvis ikke, vil 
maxet blive reduceret til måske 150 eller 120 sek. 
Skriv meget gerne en mail til mig – pergrunnet@hotmail.com – og tilmeld dig på forhånd.  
Hvis du har problemer med at finde den rigtige indgang på selve dagen, så ring til mig på telefon 40 
24 68 00 og bliv guidet på rette vej! 
 

Indendørs-flyvning i vinter 
Jørgen Korsgaard har skrevet en artikel om indendørsmodeller i klasse P-40. Den bliver bragt i 
december-nummeret af Modelflyvenyt. 
Det er meget let at bygge en P-40 model, så klassen er rigtig velegnet for nye indendørsflyvere. 
Vi planlægger pt. et eller to indendørs-træf i vintersæsonen op til DM for indendørsmodeller. 
Datoerne kan forhåbentlig udsendes snarest. 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
6-14/2-2021               Californiske World Cups, USA 
Februar/marts          DM for indendørsmodeller, sted ikke fastlagt 
5-6/3-2021                 Eagle Cup, F1ABCQ, norsk World Cup-konkurrence på Mjøsa, Norge  
7-8/3-2021                 Danish Winter Cup, F!ABCQ, dansk World Cup-konkurrence på Mjøsa, Norge 
13-14/3-2021             Moose Cup og Bear Cup, F1ABCQ, to World Cups i Finland 
20-23/5    Samlet DM for alle modelflyveklasser, Skinderholm flyveplads, Herning 
8-11/7       Scandinavian Free Flight Week, F1ABCQS, Øland, Sverige 
1/9-2021  Uofficielt Nordisk Mesterskab klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige 
 

Kontakt 
Nyhedsmailen udsendes af Per Grunnet, der er formand for Fritflyvning Danmar 
Send evt. indlæg til mail: pergrunnet@hotmail.com 
Eller ring på 40 24 68 00 
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