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Fra det ene corona-år ind i det næste 
Nytåret nærmer sig med raske skridt – og samtidigt buldrer den nye omikron-coronamutation afsted hen over 
landet med stærkt stigende smittetal til følge. På trods af et stærkt ønske om at fastholde vores samfund 
åbent, er der hos såvel sundhedsmyndighederne som i regeringen begyndt at dukke udtalelser op om, at der 
muligvis skal indføres yderligere tiltag for at holde smitten i ave. Her nævnes især lukning af nattelivet og 
begrænsninger i forsamlingsfriheden som realistiske indgreb. 
For os modelflyvere vil begrænsning af, hvor mange man må samles til møder og aktiviter, kunne få 
konsekvenser i form af aflysninger og udskydelser af planlagte konkurrencer og møder. Den stigende smitte i 
Danmark har også fået nogle lande til at forbyde danskere indrejse. Hvis det breder sig, kan dansk deltagelse i 
f.eks. Fab February-stævnerne i Californien også komme i fare. 
Så vi ser muligvis ind i endnu et corona-år, ganske som vi gjorde i december 2020. Lykkeligvis kunne vi på 
Landsmødet konstatere, at fritflyvnings-aktiviteten i 2021 havde været høj – og at den havde været 
koncentreret om konkurrencer inden for landets grænser. Vi må håbe, at det samme vil gøre sig gældende i det 
nye år! 
Godt nytår til alle! 
 

 
Danmarksmesterskab for fritflyvende indendørsmodeller 
lørdag den 19. februar 2022 i Vejle 
Erfarne indendørs-flyvere har de seneste år, hvor vi har fløjet DM i blandt andet Vigersted-Hallen, talt om 
dengang, hvor Danmarksmesterskaberne blev afholdt i Vejle, hvor hallen skulle være særlig velegnet til vores 
formål. 
Ole Vestergaard, formand for Vejle Fritflyvningsklub, har nu fået tilladelse til, at Danmarksmesterskabet i 2022 
kan blive afholdt i denne – efter sigende – fremragende hal igen. Hallen er reserveret til vores DM lørdag den 
19. februar 2022. Der vil være briefing kl. 9.30, og flyvning kan påbegyndes umiddelbart derefter. 
Noget af det, der gør denne hal så velegnet, er, at man kan lukke 100% for varme- og ventilationsanlægget. Det 
betyder, at luften i hallen er fuldstændig rolig, når vi skal flyve. Hallen er opvarmet maksimalt kl. 9.30, når 
anlægget lukkes. Derefter bliver den langsomt koldere og koldere, således at man sidst på eftermiddagen skal 
have varmt tøj på, når man befinder sig i hallen. 
Flyvningerne stopper ved 17-tiden om eftermiddagen – på det tidspunkt er temperaturen faldet ret meget, hvis 
det er koldt udenfor. 
Ved at lægge briefingen kl. 9.30 vil deltagere bosiddende i Danmark kunne nå frem og hjem igen på én dag. 
Der kommer en egentlig indbydelse til Danmarksmesterskaberne snarest. I den kan man finde den præcise 
adresse, samt yderligere oplysninger om såvel stævnet som hallen. 
 
 

Foreløbige datoer for Klubmøder i vinterhalvåret 
Lars Buch Jensen lægger i lighed med tidligere år lokaler til foreløbig to aftenmøder for de medlemmer, som 
har tid og lyst til at deltage. Lars bor i Albertslund på adressen Lavager 15. 
Datoerne er indtil videre fastlagt til tirsdag den 25. januar og tirsdag den 8. marts, begge med start kl. 19.00. 
Når vi skriver "foreløbig", så skyldes det naturligvis, at der kan komme corona-restriktioner, der forhindrer, at vi 
gennemfører møderne. 
Ideer om emner til møderne modtages meget gerne – kontakt enten Lars på tlf. 41 18 59 05 eller undertegnede 
Per Grunnet på 40 24 68 00. 
 
 

Scandinavian Free Flight Week vil omfatte tre World Cup-konkurrencer i 2022 
Steffen Jensen har meddelt, at den traditionelle "Scandinavian Free Flight Week" i 2022 alligevel vil omfatte tre 
World Cups. Vi – altså Fritflyvning Danmark – havde ellers afgivet den ene af vore to årlige World Cup-stævner 
til Norge, så de norske fritflyvere kunne tilbyde to World Cups på søen Mjøsa i starten af marts 2022. 
Nu har Steffen imidlertid fået udvirket, at vi kan "få" en finsk World Cup, som finnerne alligevel ikke ville bruge. 
Denne "World Cup-licens" bruger vi på "Danish Summer Cup", som bliver afholdt på den svenske ø Øland 
sammen med Swedish Cup og Norwegian Cup. Det hele bliver afviklet fra 7. til 10. juli 2022. 



 
 

Kramkisten 
Til Landsmødet var der et forslag om at oprette en salgs-/bytte-service på Nyhedsmailen, så ubrugte 
fritflyvnings-modeller og andet relevant fritflyvningsgrej let kan skifte ejer og dermed blive udnyttet bedst 
muligt. 
Hvis du vil benytte dig af muligheden, så send en mail med en kortfattet beskrivelse af, hvad du ønsker at 
sælge/forære væk eller købe/overtage. 
Husk at skrive enten mailadresse eller telefonnummer (eller begge) på, så interesserede kan komme i kontakt 
med dig. Skriv gerne prisforslag på tingene. 
De første tilbud/ønsker er allerede kommet: 
 
Sælges: 
Højstartsspil uden line 
Højstartsspil med brugt line 
1 sæt store Yablonowsky-vinger 
1 sæt mellemstore Yablonowsky-vinger 
Haleplan til ovennævnte 
Kontakt Leif Nielsen, tlf. 61 66 33 42 
 
Købes: 
Nyhegn-timer 
Nyhegn-krog, også den gamle udgave uden åbne/lukke-servo 
Hitec HS35HD servoer 
Kontakt Leif Nielsen, tlf. 61 66 33 42 
 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
Postkonkurrence: Classical A1-Cup – afvikling en valgfri dag i årets løb, senest 31/12-21 
12.-19.02-2022 Fab Feb – konkurrencer på Lost Hills i Californien 
19.02 DM for indendørsmodeller – Vejle – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
05.-06.03 Eagle Cup / Danish Winter Cup, Mjösa, Norge 
11.-12.03 Swedish Moose Cup / Bear Cup, Säkylä, Pori, Finland 
30.04 Vårkonkurrence, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Leif Nielsen 
26.05 Flyvedag for små klasser – sted ikke fastlagt – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
03.-06.06 Model Air Games, Herning, Skinderholm flyveplads – arr. Erik Dahl Christensen 
04.-05.06 Jutland Heath Cup, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Peter Rasmussen 
05.-06.06 DM for udendørs modeller, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Karsten Kongstad 
07.-10.07 Norwegian Cup, Swedish Cup, Danish Summer Cup, Alvaret, Öland, Sverige 
 - konkurrenceleder Steffen Jensen 
12.-13.08 Poitou, Noizé (Thouars), Frankrig 
16.-20.08 EM, Prilep, Nordmakedonien 
04.09 Høstkonkurrence (evt. DM), Kongenshus Hede, konkurrenceleder Steffen Jensen 
11.09 Erik Knudsen Memorial, Skjern Enge – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
15.10 Jyllandsslaget, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Jørgen Korsgaard 
06.11 Landsmøde i Fritflyvning Danmark – stedet er ikke fastlagt 
 

 

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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