
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 17. august 2021 
 
Indbydelse: 
Erik Knudsen Memorial Konkurrence, 
Skjern Enge, søndag 5. september 2021 
Erik Knudsen var med sit rolige gemyt og sin beslutsomhed en mand, som fik ting til at ske. Han var med til at 
holde gang i konkurrenceaktiviteterne, fik god kontakt med de lokale og lov til at bruge og færdes på alle 
arealer på Skjern Enge, han fik lov til at bruge Amagerskolen til overnatning, og han fik startet en lille klub i 
kælderen på skolen.  
Eriks stil var simple modeller med ikke alt for mange indstillingsmuligheder – og når han havde tid og kræfter til 
at være forberedt, var han ikke let at slå. Erik havde altid to-tre mand med i bilen, når der skulle køres til en 
konkurrence. 
Jeg har –  både da jeg boede i Skjern og senere – haft stor glæde af at kunne flyve på denne store plads, hvor 
næsten alt er tilladt, når man lige husker at gå i kanten af markerne og se efter, hvor jægerne sidder og venter. 
Jeg har derfor ringet til en gammel skolekammerat og har arrangeret, at vi kan flyve en Memorial konkurrence 
for Erik på den gamledaws måde: 
Briefing: Vi mødes søndag 5/9-21 kl 9.30 ved branddammen på Lønborgvej (krydset Lønborgvej og Hedebyvej). 
Klasser: Der flyves alle klasser (også gas) over 5 perioder med start fra kl 10.00 – 1 times perioder som 
udgangspunkt. 
Tilmelding: SMS 24 69 41 02 
Startgebyr: Der er ikke være noget startgebyr, men da arrangementet koster 8 flasker vin til diverse lodsejere 
kan man lægge en skilling, hvis man vil være med til at betale. 
Jeg vil forsøge at invitere de gamle medlemmer fra Distrikt Ves til at kikke forbi – der er sikkert brug for både 
hjælpere og tidtagere…. 
Vi ses, 
Ole Vestergaard 
 
 

Høstkonkurrence på Kongenshus Mindepark søndag 22. august 
Nu på søndag den 22. august inviterer konkurrenceleder Peter Rasmussen til Høstkonkurrence på Kongenshus 
Mindepark: 

Briefing - kl. 10.00 Vestre Skivevej 142 ved kroen eller længere ude ad vejen på heden.  

Klasser - Der konkurreres efter behov i alle anerkendte og ikke støjende fritflyvningsklasser. 
Perioder – efter vejret og konkurrenceledelsens forgodtbefindende. 
Startgebyr - 40 kr. pr. deltager uanset antal klasser (ubeskåret bidrag til parkens drift). 

Tilmelding – ikke nødvendig, men gerne på pr.akitekter@gmail.com. 

Vi har adgang til parken hele weekenden 21.-22. august, så der vil også være basis for god træning lørdag. 
 
 

Indbydelse: 
Uofficielt Nordisk Mesterskab 29. august i klasse F1S, Bollerup, Sverige 
Konkurrencen bliver lige som i 2020 afholdt på markerne omkring Bollerup Lantbruksinstitut och 

Naturbruksgymnasium. Bollerup ligger ca. 20 km nordvest for Ystad – se kort på https://bollerup.se/ 

Klasser: F1S/E-36 – samt F1G, F1H, P-30, chuckglider, katapultglider 
Briefing: Kl. 09:00 ved indkørslen til Bollerup Lantbruksinstitut 
Startgebyr: 200 sv.kr./25 Euro for klasse F1S/E-36, 100 sv.kr. for alle øvrige klasser 

Tilmelding og information om overnatningsmuligheder: Mail: boeskil44@gmail.com – skriv navn og klasse 

Trimning inden konkurrencen: Fredag den 27. og lørdag den 28. august er der mulighed for at trimme på 
pladsen, idet der afholdes Oldtimer-træf med en masse veteranmodeller, der flyver efter datidens 
konkurrenceregler. Du kan få yderligere informationer om dette fra konkurrenceleder Bo-Eskil Nilsson, telefon 

0703-56 54 16 eller mail: boeskil44@gmail.com. 
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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 
Med mindre der kommer nye corona-angreb eller andre katastrofer, vil Modelflyvning Danmark afholde et 
"rigtigt" Repræsentantskabsmøde her til september. Fritflyvning Danmark har lov til at deltage med tre 
medlemmer – og foreløbig er jeg (som formand), Thomas Røjgaard (som bestyrelsesmedlem og hjemmeside-
kyndig) og Lars Buch (som fritflyvningsredaktør) udset som deltagere. Hvis andre ønsker at deltage, skal de 
straks henvende sig til mig med ønsket og gode argumenter for at skulle deltage. 
Coronaen har betydet, at der ikke har været afholdt repræsentantskabsmøde siden 2019, så der er mange 
emner, som trænger til en behandling.  
Vi i Fritflyvning Danmark har foreslået, at der etableres en hjemmeside-redaktion, der skal arbejde for at gøre 
hjemmesiden så god som muligt. Det er et emne, som der sandsynligvis er rigtig mange meninger om. 
Det forlyder, at bestyrelsen for Modelflyvning Danmark vil foreslå, at medlemmerne for fremtiden kan vælge at 
modtage Modelflyvenyt digitalt som en mail frem for at få bladet sendt med posten. Der har i flere år været talt 
om dette – dels fordi nogle er trætte af at modtage bladet i det hele taget og ikke vil betale for det – og dels 
fordi andre synes det er en unødvendig miljøbelastning af få bladet, når man kan få alle oplysningerne digitalt. 
Jeg har hørt mange af vore medlemmer udtale sig om bladet – hvis nogen har indlæg til 
Repræsentantskabsmødet om Modelflyvenyt, så send meget gerne en mail til mig og forklar, hvad I synes der 
er godt eller mindre godt ved bladet. Så kan jeres synspunkter indgå i debatten. 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
22/8           Høstkonkurrence på Kongenshus Hede – indbydelse ovenfor 
27-29/8      Eifel-Pokal World Cup konkurrence, Tyskland 
29/8           Uofficielt Nordisk Mesterskab F1S, Bollerup, Sverige – indbydelse ovenfor 
5/9             "Erik Knudsen Memorial" – Skjern Enge – indbydelse ovenfor 
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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