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Hurtig tilmelding til Landsholdssamlingen 
I den seneste Nyhedsmail var der omtale af Landsholdssamlingen, som vil finde sted søndag den 9. 
januar 2021, og som afvikles virtuelt på internettet. Hvad vi glemte at skrive, var, at det er vigtigt at 
tilmelde sig hurtigt, så sportschef Erik Dahl Christensen på forhånd kan sammensætte folk i grupper, 
der skal diskutere specifikke emner undervejs i forløbet. 
Derfor beder Erik om en hurtig tilmelding – senest nu på lørdag den. 5. december. Hvis du ønsker at 
deltage, så tilmeld dig hurtigst muligt til Erik på mail: erikdahlchristensen@gmail.com. 
 
 

Aflysning af de californiske World Cup-konkurrencer i februar 2021 
Der er kommet besked om, at næste års World Cup konkurrencer først startes 1. marts 2021. Det 
skyldes selvfølgelig corona-epidemien, som fortsat præger aktiviteterne verden over. 
Det betyder, at de tre californiske World Cup konkurrencer i februar 2021 ikke vil være World Cup-
konkurrencer. Om konkurrencerne gennemføres som åbne, internationale konkurrencer står pt. ikke 
helt klart for undertegnede. 
Det betyder også, at de fire skandinaviske World Cups – Eagle Cup, Danish Winter Cup, Moose Cup 
samt Bear Cup fortsat har mulighed for at kunne gennemføres. Se datoer nederst i denne mail i 
aktivitetskalenderen. 
 
 

Udtagelse af landshold til 2021 
Steffen Jensen, der er formand for Udtagelseskomiteen, har bedt de øvrige medlemmer af komiteen 
om at overveje, på hvilket grundlag man skal udtage landshold til 2021, hvor der forhåbentlig kan 
afvikles et Verdensmesterskab. 
Normalt udtages landsholdet på baggrund af resultater opnået inden for en 12 måneders periode ca. 
et halv år inden et mesterskab. Da der stort set ikke har været afholdt konkurrencer i 2020, og da der 
ikke er nogen garanti for, at der bliver afholdt konkurrencer i de første måneder af 2021, kan 
opgaven gå hen og blive vanskelig. 
Udtagelseskomiteen består ud over Steffen af Peter Rasmussen, Peter Buchwald, Lars Buch Jensen, 
Hugo Ernst samt Christian Schwartzbach. 
 
 

International postkonkurrence for klassiske A1 (F1H) modeller 
Engelske Stuart Darmon afholder en særlig konkurrence for klassiske A1-modeller (F1H) hvert år. 
Men på grund af corona-epidemien bliver konkurrencen i 2021 afviklet som post-konkurrence og 
udvidet til hele verden. Stuart lover derfor, at konkurrencen næppe bliver aflyst – som så mange 
andre internationale konkurrencer – fordi man kan tilpasse sig forholdene og restriktionerne, hvor 
man flyver. 
Man kan flyve nårsomhelst man har lyst fra 1. januar til og med 30 juni i 2021. Resultaterne skal 
sendes på mail til stuartdarmonf1a@yahoo.com. Man skal oplyse modellens navn, deltagerens og 
tidtagerens navne, hvor man kommer fra, og hvor starterne er fløjet. Derudover må man gerne 
sende fotos samt yderligere detaljer. 
Der flyves efter særlige regler: 

Første start har 30 sekunders maksimumstid, anden start 60 sekunder, tredie start 90 
sekunder – og der lægges 30 sekunder til maksimumstiden i hver periode. Den første 
start, der ikke når maksimumstiden er sidste start. Resultatet skal indsendes med 
samtlige tider – f.eks. 30 + 60 + 90 + 120 +107 sek. 
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Krav til modellerne: 
Modellerne skal være publiceret på tegning eller byggesæt i perioden mellem januar 
1951 og januar 1961. Der er ikke krav til planbelastningen – modellen må altså godt 
veje under 210 gram, som er minimumsvægten for moderne F1H-modeller. 
Højstartslinen må maksimalt måle 50 meter ved et træk på 2 kg. En Pjerri 75 eller en 
Fidusia opfylder betingelserne 

Deltag gerne med flere modeller: 
Samtlige starter i konkurrencen skal være fløjet med samme model. Til gengæld må 
man gerne deltage op til tre gange, blot det er med ialt tre forskellige modeller. 

Hold og juniorer: 
Man kan tilmelde sig i tre-mandshold, og hvis man er under 16 år, kan man deltage i 
juniorklassen. 
Se evt. SEN nr. 2793 for den komplette indbydelse! 

 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
31/1-2021                  Indendørstræning i Vigerstedhallen, Ågerupvej 1, 4100 Ringsted 
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 Danmark 
Send evt. indlæg til mail: pergrunnet@hotmail.com 
Eller ring på 40 24 68 00 
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