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Scandinavian Free Flight Week 2021 åbner efter coronapause 
med to World Cup konkurrencer på Öland 8. og 9. juli 
FAI's beslutning om at give mulighed for at afvikle annoncerede World Cup-konkurrencer fra 1. juli i år betyder, 
at to af de tre planlagte konkurrencer under samlebetegnelsen "Scandinavian Free Flight Week 2021" bliver 
afviklet torsdag den 8. og fredag den 9. juli på den svenske ø Öland, som ligger øst for Kalmar, ca. 350 km fra 
Øresundsbroen. 
Det bliver oven i købet to World Cup-stævner, hvilket hverken vi eller de øvrige arrangør-lande havde 
forventet. De norske arrangører har dog besluttet at springe over i år, hvilket betyder, at det bliver en ganske 
kort fritflyvnings-uge på to konkurrencedage samt onsdag 7. juli, hvor man har mulighed for at trimme på 
pladsen. 
Som sædvanligt kan man tilmelde sig samlet til konkurrencerne. Det kan man gøre allerede nu, ved at sende en 
mail til Robert Hellberg – se nedenfor – som med Per Findahl står for den svenske konkurrence. 
Steffen Jensen har – frivilligt – meldt sig som konkurrenceleder af Danish Cup, således at også det er lagt i 
trygge og erfarne hænder. 
 
Swedish Cup: 
Briefing på pladsen kl. 07.00 torsdag 8. juli. Første periode forventes at starte kl. 08.00. 
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1Q (alle World Cup) samt F1S 
Tidtagning: Deltagerne tager tid på hinanden. 
Konkurrenceregler som beskrevet i FAI Sporting Code, bortset fra tidtagning. 
Deltagergebyr: 35 Euro for én klasse, 40 Euro for flere. Juniorer skal kun betale 15 Euro, mens deltagere i F1S 
alene skal betale 25 Euro. 
Forhåndstilmelding: Send navn, nationalitet, FAI-sportslicensnummer samt klasser til: 
Mail: hellgren.robert@telia.com 
 
Danish Cup: 
Briefing på pladsen kl. 07.00 torsdag 8. juli. Første periode forventes at starte kl. 08.00. 
Klasser: F1A, F1B, F1C, F1Q (alle World Cup) samt F1S 
Tidtagning: Deltagerne tager tid på hinanden. 
Konkurrenceregler som beskrevet i FAI Sporting Code, bortset fra tidtagning. 
Deltagergebyr: 10 Euro for alle 
Forhåndstilmelding: Send navn, nationalitet, FAI-sportslicensnummer samt klasser til: 
Mail: hellgren.robert@telia.com 
 
 

Om flyvepladsen og overnatning til Scandinavian Free Flight Week i 2021 
Flyvepladsen: 
"Alvaret", som det 4x7 km store, flade flyveområde på Öland hedder, udmærker sig ved ganske lav bevoksning, 
så man kan flyve i alle mulige vindretninger og -styrker. Der er elektriske pigtrådshegn visse steder – hegnene 
skal holde styr på de kvægflokke, der græsser på de kolossale arealer. Startstedet kan normalt lægges, så 
risikoen for at lande blandt græssende køer er minimal. 
Jordbunden består af kalksten med et tyndt lag muld øverst. Det er årsagen til, at bevoksningen ikke udvikler 
sig til skov og plantager. Det giver en hård overflade, som kræver ordentligt fodtøj – vandrestøvler eller kraftige 
løbesko.  
Vi har tidligere været noget uheldige med vejret på Öland. Det har ofte været blæsevejr – et enkelt år havde vi 
desuden regn hele ugen. Man bør dog huske, at Öland er et af Sveriges mest besøgte ferieområder, så de lokale 
fremhæver mange solskinstimer – og megen blæst – som karakteristiske for øen. 
Det meget store åbne område kræver, at man skal være meget præcis med sine pejlinger, hvis det skal være let 
at finde modellen ude i landskabet. Har man GPS-system i sine modeller, er man rigtig godt hjulpet! 
 
Overnatning på Öland: 



Öland er som nævnt en af svenskernes foretrukne ferieområder, så man skal nok være hurtig, hvis man vil finde 
et værelse på et "Bed & Breakfast". De fleste muligheder ligger forholdsvis tæt på øens hovedby, Mörbylånga, 
der ligger nær Alvaret. Der er adskillige campingpladser på øen, som det måske er lettere at få plads på. 
 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
8-9/7          Scandinavian Free Flight Week, F1ABCQS, Øland, Sverige: 
                   8/7 Swedish Cup, F1ABCQS, World Cup-stævne 
                   9/7 Danish Cup, F1ABCQS, World Cup-stævne 
27-29/8      Eifel-Pokal World Cup konkurrence, Tyskland 
1/9-2021    Uofficielt Nordisk Mesterskab klasse F1S/E-36, Bollerup, Sverige 
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 
 
 
 


