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Landsholdssamling den 9. januar 2021 på internettet 
Der har – måske på grund af corona-epidemien – hidtil ikke været nogen særlig interesse for 
Landsholdssamlingen 2021, der er programsat til lørdag den 9. januar fra kl. 10.00. Samlingen er 
planlagt til at stoppe senest kl. 17.00. 
Det er ikke tydeligt fremgået af det materiale, som Steffen Jensen har sendt ud til mulige 
landsholdsdeltagere, at samlingen er virtuel og foregår på nettet. Man kan således følge med i det 
hele via sin foretrukne platform – mobil, tablet eller computer. 
Sportschef Erik Dahl Christensen skriver blandt andet om dagens program: 

• Kort om Eliteudvalgets økonomi og vision 

• Spline 2020 ved Jan Hansen – ca. en halv time til gennemgang og derefter ca. en halv times 
spørgetid 

• Hvad skal vi gøre i 2021, hvis det fortsat er svært at mødes? 
o Flere og kreative træningssamlinger? 
o Besøg fra udlandet hvis det er muligt? 
o Online-grupper, der støtter hinanden? 
o Flere ideer? 

• Mentaltræning – herunder input udefra samt gruppearbejde 

• Topniveau – hvor gode er vi, når vi er bedst 

• Bundniveau – hvor gode er vi, når vi er ringest 

• Landsholdsforberedelse  

• Status over mentorprojektet 
Det vil være dejligt at se fritflyverne repræsenteret af mere end en enkelt til Landsholdssamlingen. 
Hvis du ønsker at deltage, så kontakt Erik direkte på mail: erikdahlchristensen@gmail.com. 
 
 

De franske arrangører er optimistiske mht. at gennemføre VM 2021 
Der kan ikke spores megen nervøsitet i de seneste mails om det kommende fritflyvnings-VM i 
Frankrig. Arrangørerne arbejder ufortrødent på at lave alle tiders stævne – blandt andet har Steffen 
Jensen fornylig modtaget en mail, hvor Myriam Morandini på vegne af den klubben i Moncontours 
(som står for VM-arrangementet) gør opmærksom på, at hvert land kan tilmelde én kvindelig 
deltager på hvert landshold – ud over det traditionelle landshold på tre personer. 
Så skulle der være kvindelige fritflyvere, der har lyst til at komme på landsholdet, vil vejen stå åben til 
– i første omgang – at kontakte Steffen på mail steffenhjorthjensen@gmail.com. Steffen er formand 
for udtagelseskomiteen, der i givet fald skal tage stilling til eventuelle ansøgninger. 
 
 

Indendørstræning i Vigerstedhallen søndag den 31. januar 2021 
Karsten Kongstad har reserveret Vigerstedhallen til indendørstræning fra kl. 11.00 og frem til kl. ca. 
17.00 søndag den 31. januar 2021. 
Giv venligst lyd fra dig på forhånd – både hvis du kommer og hvis du gerne ville komme, men bare 
ikke på den dato. Vi har mulighed for at lave yderligere trænings-sammenkomster andre dage. Send 
en mail til pergrunnet@hotmail.com, hvis du er interesseret og kommer, eller hvis du er interesseret 
og ikke kan på datoen. 
Jørgen Korsgaard har en artikel om indendørsmodeller i det kommende nummer af Modelflyvenyt. 
Du kan også finde en masse gode modeller og vejledning på den svenske side www.inomhusflyg.se. 
Der arbejdes iøvrigt fortsat på at finde en egnet hal til Danmarksmesterskabet for 
indendørsmodeller.  
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Modelflyvning Danmarks nye hjemmeside 
For to et halvt år siden blev Modelflyvning Danmarks nye hjemmeside introduceret i en foreløbig 
version, der i kort tid skulle fungere "oven på" den gamle hjemmeside. Derfor fik den nye side 
adressen www.modelflyvningdanmark.dk, mens den gamle fortsatte som www.modelflyvning.dk. 
Siden er der løbet meget vand i åen, eller hvor det nu løber hen. 
Der er tilsyneladende ikke sket noget som helst – eller i hvert fald meget lidt. 
Hvis man f.eks. finder frem til linket "Kontakt os" under menupunktet "Om os" på den nye 
hjemmesides forside, så kommer man frem til, at Modelflyvning Danmarks sekretariat har 
sommerlukket fra juni måned 2019.  
Det lader til at blive en meget lang sommerferie ..... 
Og sådan er der så meget – links, der ender blindt og en del meget forældede tekster, der burde 
været slettet forlængst osv. 
Det er tåkrummende at hoppe rundt på hjemmesiden – og skulle et muligt nyt medlem finde vej til 
den, vil vedkommende være ilde hjulpet. 
Sportschef Erik Dahl Christensen har startet en gennemskrivning af Eliteudvalgets område ved at 
bede de enkelte grene om at kigge på de eksisterende tekster og forny/redigere dem, så de bliver 
relevante igen. 
Arbejdet med fritflyvningsområdet har jeg og Thomas Røjgaard taget hul på. Vi har for ganske nylig 
udarbejdet en struktur for vores område, og vi er igang med at revidere teksterne. Til at lægge 
materialet på hjemmesiden får vi hjælp af Eriks søn Benjamin. Så vi håber, at i hvert fald 
fritflyvningsområdet vil være nogenlunde opdateret og relevant inden foråret. 
Vores oplæg til struktur er, at man fra "Fritflyvningslinket" på den nye forside (niveau 1) skal kunne 
hoppe til en meget kortfattet introduktion af fritflyvning (niveau 2). Derfra skal man kunne hoppe 
videre niveau 3, hvor man får alle typer fritflyvning præsenteret i kort, men nogenlunde 
fyldestgørende form. Fra niveau 3 skal der så linkes til artikler, konkurrencereferater, vejledninger, 
anbefalinger osv. vedrørende fritflyvning. 
Vi vil holde jer ajour om sagen i de kommende Nyhedsmails. 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
31/1-2021 Indendørstræning i Vigerstedhallen, Ågerupvej 1, 4100 Ringsted 
6-14/2-2021 Californiske World Cups, USA 
Februar/martsDM 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 Danmark 
Send evt. indlæg til mail: pergrunnet@hotmail.com 
Eller ring på 40 24 68 00 
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