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Referat: 
Erik Knudsen Memorial Konkurrence, 
Skjern Enge, søndag 5. september 2021 
Ole Vestergaard, der var konkurrenceleder og idemand bag stævnet, har sendt nedenstående referat: 
Dagen startede ved branddammen, hvor Mr Thulesen, Mr Olsen og jeg stod alene og nød det fine vejr med 1-2 
m/s, blå himmel og en sol som varmede dejligt. Inden vi nåede hertil, havde vi fået campingvognen sat ud på 
en stubmark, og markeret startlinjen med de to teleskob vimpler. Der kom et par biler forbi og en enkelt 
stoppede og spurgte om vi var i gang med at sætte fortelt op? Det var westjydske jægere som var ude og kikke 
efter trækket af gæs – en kort forklaring beroligede dem straks. De kendte godt Erik, og ønskede os en fin dag. 
Kl 9.40 var alle ankommet og rækken af biler var lang – dejlig fornemmelse. Der blev givet hånd hele vejen 
rundt og snakken gik. Vi kørte til startstedet – og efter en kort improviseret briefing startede flyvningerne 
10.30. Planen var 5 1-times perioder. Det blev efter 2 perioder øget til perioder af 5 kvarters varighed, så alle 
kunne nå det hele. Næsten samtidig med kick-off kom er noget mere blæst – 3-4 m/s og 6-7 i stødene. Men alle 
højstarter gik fint og selv om vinden blev lidt kraftigere senere oplevede vi ingen uheld eller skader. 
A2 klassen havde 6 deltagere, Frede Juhl, Jørgen Olsen, Bente Harndahl, Ruben Sonne, Keld Kristiansen og Leif 
Nielsen. Simon Jonassen havde også fundet vejen til Skjern, blot for at kikke, men også lokket at et tilbud om at 
prøve at flyve lidt med en model jeg har haft liggende længe. Helt ny og ubrugt Astro Max. Det gik selvfølgelig 
fint – dog glemte undertegnede at trække timeren op før 2. flyvning – og modellen kvitterede med at flyve 5-6 
minutter, men landede dog til sidst. Selvfølgelig var der ikke noget navn på modellen – og i skrivende stund er 
den ikke fundet, men det bliver den….  
Frede og Jørgen fløj i sikker stil en enkelt hygge start, men Bente gik i luften 2 gange med en Dragonfly. 
Hyggeligt at se disse ældre modeller betræde luften med forsigtighed. Ruben fløj som eneste mand fuld tid i 
første start – en meget høj flyvning hvor nedstigningen tog næsten 2 minutter. Det tegnede godt for den 
ihærdige gut. Ruben fik ikke høstet flere maxer resten af dagen – og tog 3. pladsen. Keld havde fundet en god 
model op af kassen – og valgte i det noget blæsende vejr at søge termik fra jorden, og det med stor succes. Det 
blev dog til en 2. plads meget tæt efter Leif som snuppede 1. pladsen med beskedne 600 sek. En spændende 
dyst til sidst som blev udløst med et stort drop af Keld. 
I A1 Klassen fløj Peter Thulesen 4 starter med 3 meget høje maxer – også han har ikke glemt hvordan man gør.  
F1B var besat af Thomas Røjgaard som fik 2 starter på kortet. Efter anden start vandt han en landing i majsen, 
og en model som ikke findes efter en høj max flyvning. Jørgen Korsgaard valgte at hygge og syntes ikke at en 
flyvning på 1,3 km var tillokkende nok.  
Kristian H. Andersen, Allan Ternholm, Jens Peter B. Larsen var blevet inviteret – mens Jens B Kristensen og Lars 
Buch Jensen havde tilmeldt sig, – men var alle forhindret desværre.  
Dagen sluttede men uddeling af præmier til vinderne i hver klasse.  
Som afslutning på en dejlig dag – gav vi Erik Knudsen en lang klapsalve som en sidste hilsen og tak for hans 
virke indenfor fritflyvning igennem tiderne. 
Men så var der jo lige 2 modeller der skulle findes. Thomas, og hans gruppe fandt modellen. Simons A1 ligger 
der stadig, men en af de nærmeste dage går turen igen til Skjern. Modellen skal findes, vistnok med lidt drone 
hjælp, Kristian skal have lidt vin og Erik en blomst på gravstedet. 
Tusind tak alle sammen fordi I ville være med på sådan en dag. Måske gør vi det igen, jeg er overbevist om at vi 
er velkomne igen, hvis vi ønsker det og spørger pænt er jeg sikker på. 
 

Chuck Peter Thulesen 31 sek 

A1 Peter Thuelsen 434 sek 

A2 Leif Nielsen 600 sek 

 Keld Kristiansen 598 sek 

 Ruben Sonne 509 sek 

 Bente Harndahl 251 sek 

 Jørgen Olsen 68 sek 

 Frede Juhl 43 sek 

F1B Thomas Røjgaard 266 sek 

E36 Ruben Sonne 448 sek 

 
Ole Vestergaard 



Det nordiske mesterskab klasse F1S blev ikke til noget ... 
Til stor skuffelse for i hvert fald en enkelt håbefuld deltager blev det traditionelle uofficielle nordiske 
mesterskab i klasse F1S/E-36 i år aflyst. Det viste sig, at ud over denne ene deltager var der ingen tilmeldte. 
Så undertegnede besluttede at blive hjemme, når jeg ville blive eneste modelflyver på den iøvrigt rigtig gode 
flyveplads ved Bollerup i Skåne, lige nordvest for Ystad. 
Mesterskabet er blevet gennemført ialt fire gange – hver gang med dansk vinder. 
Især de første par år var der pæn deltagelse af svenske og danske deltagere, men tilsyneladende har coronaen 
skræmt de fleste deltagere væk. 
 

Indbydelse: 
Jyllandsslaget 2021 på Kongenshus Mindepark den 25. eller 26. september 
Jørgen Korsgaard har arrangeret endnu en udgave af det klassiske Jyllandsslag: 
Briefing lørdag/søndag kl. 10 ved hotellet Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, 8800 Viborg. 
Der flyves enten lørdag eller søndag – den dag, hvor vejrudsigten er bedst. Det besluttes om torsdagen, og alle 
tilmeldte får besked om den valgte dag på mail. Den ekstra dag kan bruges til trimning af nye modeller mm., 
idet hele weekenden er til flyvning efter aftale med skovfogeden. 
Klasser: Alle FF klasser i DK. 
Startgebyr er 40,- kr. 

Tilmelding senest 18. september til Jørgen Korsgaard på 25343560 eller mail j-korsgaard@t-online.de 
 

Repræsentantskabsmøde i Modelflyvning Danmark søndag den 12. 
september 
Der var omkring 70 deltagere ved Repræsentantskabsmødet, der oprindeligt var programsat til afholdelse i 
marts måned. Det satte coronaen en effektiv stopper for – i stedet blev mødet afholdt ca. et halvt år senere, 
men omhandlede stadig udelukkende år 2020. 
Næste Repræsentantskabsmøde afholdes forhåbentlig rettidigt – dvs. i begyndelsen af marts 2022, og dette 
møde vil omhandle Modelflyvning Danmarks aktiviteter i 2021. 
Coronaen var meget omtalt på mødet. Den måtte bære skylden for meget – f.eks. at der kun var brugt omkring 
halvt så mange penge, som det var planlagt. Der har hverken været udgifter til udsendelse af landshold eller til 
indkøb af materiel i 2020, fordi landet blev lukket ned allerede i marts måned. 
Til gengæld var stort set alle "almindelige" indtægter indgået, hvilket betyder, at regnskabet havde et overskud 
på en lille million. 
Det betyder, at bestyrelsens plan om at afsætte et større beløb, som klubberne og medlemmerne kan søge om 
del i, kan realiseres. Repræsentantskabsmødet besluttede – som forudset i Modelflyvenyt – at der bliver afsat 1 
million kroner til formålet. 
Det blev også besluttet, at kontingentet for 2021 skal fastholdes – det er allerede sket i praksis. 
Fritflyvning Danmark havde stillet forslag om etablering af en web-redaktion, der skal sikre en god og præcis 
kvalitet på indholdet af MDKs hjemmeside. Forslaget blev positivt modtaget af såvel bestyrelsen som af 
repræsentantskabet, men gav alligevel meget debat, idet bestyrelsen supplerede det med et forslag om at 
overlade hjemmesiden og MDKs tilstedeværelse på digitale medier til et professionelt mediebureau. 
Det affødte en diskussion om hvor grænsen mellem medlemmernes indsats på hjemmesiden og på internettet i 
det hele taget skal trækkes i forhold til det foreslåede mediebureaus bidrag. 
Udgangen på diskussionen blev, at vores forslag blev stemt igennem med et massivt flertal med en tilføjelse 
om, at man støttede tanken bag forslaget. Bestyrelsen vil på Repræsentantskabsmødet i marts 2022 fremsætte 
forslag om en medieplan, der ud over Modelflyvenyt og vores hjemmeside også omfatter MDKs markedsføring 
på digitale medier. 
For Fritflyvning Danmark deltog undertegnede samt Lars Buch Jensen og Thomas Røjgaard. 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
25-26/9      Jyllandsslaget, Kongenshus Hede – indbydelse ovenfor 
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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