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HUSK AT TILMELDE DIG: 
Landsmøde 2021 med efterfølgende tema-dag om 3D-printing 
søndag den 7. november fra kl. 10.00 i Roskilde 
Som annonceret i seneste Nyhedsmail er der Landsmøde i Fritflyvning Danmark førstkommende søndag. 
Landsmødet afholdes hos Steffen Jensen og Jytte Noer på Bognæsvejh 14, 4000 Roskilde 
Landsmødet starter kl. 10.00 og forventes at vare ca. to timer. 
Dagsorden mv. i seneste Nyhedsmail. 
Efter Landsmødet vil Peter Buchwald vise og fortælle om 3D-printing – specielt rettet mod emner, der har 
interesse for fritflyvere. 
Vi håber derudover, at der bliver tid til at diskutere et emne, som pt. diskuteres ivrigt verden over – tidtagning 
og nye måder at afgøre rækkefølgen i fritflyvningskonkurrencer. Mange har sikkert hørt om "altimeter-
afgørelser", og mange vil muligvis ikke være klar over, at dette allerede er en mulighed, som er beskrevet i FAIs 
fritflyvningsregler.  
Midt på dagen serverer Fritflyvning Danmark frokost for deltagerne – og efter afslutning af dagens officielle 
program vil Steffen og Jytte servere middag som afslutning på en forhåbentlig interessant og underholdende 
dag. 
HUSK TILMELDING: Tilmeld dig til Steffen Jensen på SMS tiul 25 33 21 05 eller på mail til 

steffen.hjorth.jensen@gmail.com. Tilmelding er vigtig af hensyn til indkøb til måltiderne. 

 

Forslag fra medlemmerne til Landsmødet 
Ole Vestergaard har fremsendt følgende to forslag: 

 Det foreslås, at der i lighed med tidligere åbnes mulighed for at medlemmer kan søge om et kontant 
tilskud på op til 1.000,- kr. til køb af udstyr til fritflyvningsmodeller. Eneste betingelse for tilskuddet er, 
at indkøbet skal anskaffes i kalenderåret 2022, og at det allersenest skal benyttes i praksis i 2023. 

 For at sikre, at der ikke rundt omkring i gemmerne ligger brugbart men ubenyttet udstyr, enten i form 
af hele modeller eller løsdele, laves en "Krambod" i Nyhedsmailen, hvor der både kan efterlyses og 
fremlyses effekter. 

 
Flere forskellige har fremsendt følgende forslag: 

 Det foreslås, at udgiften til "leje" af Kongenshus Mindepark ved konkurrencer afholdt af Fritflyvning 
Danmark, betales af klubben. Dermed slipper konkurrenceledere for at indkassere de 40 kr. pr. 
deltager og får altså lidt mindre arbejde. 

 
Per Grunnet har fremsendt følgende forslag: 

 Der har været en tradition for, at Landsmødet har lagt nogle retningslinier for, hvem 
Udtagelseskomiteen kan udtage til landshold. Jeg foreslår, at disse retningslinier ophæves, og at 
Landsmødet giver Udtagelseskomiteen frie hænder til at udtage det landshold, som 
Udtagelseskomiteen finder bedst. 
Begrundelsen for dette forslag er, at reglen om, at man kun kan udtages, hvis man inden for 
udtagelsesperioden har deltaget i mindst tre konkurrencer, har vist sig at give nogle problemer med at 
udtage det tilsyneladende bedste landshold. 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
7/11           Landsmøde og Tema-dag om 3D-printning 
Postkonkurrence: Classical A1-Cup – afvikling en valgfri dag i årets løb 
 

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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