
Fritflyvnings-nyhedsmail – 3. maj 2021 
Det er en udtalt glæde og fornøjelse at kunne invitere til dette års  

Danmarksmesterskab  
I fritflyvning  

medsamt 

Heath Cup 
der begge i år afholdes lørdag den 22. maj og søndag den 23. maj på 

Kongenshus Mindepark ved Viborg 
  

Vi mødes lørdag kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, 
Viborg, hvor der afholdes briefing. 
Afhængigt af vejrforholdene afvikles DM om lørdagen og Heath Cup om søndagen. Det er 
muligt, at der bliver byttet rundt på de to arrangementer. 
 

Forventet starttidspunkt er kl. 10.30, hvor der efterfølgende flyves 5 perioder af 75 
minutters varighed. Deltagerne tager tid på hinanden og maxtiden aftales som vinden 
blæser. 
Der flyves i de officielle klasser F1A, F1B, F1Q og F1S. Skulle nogen have lyst til at flyve P30, 
Chuck, F1H eller andre eksotiske fritflyvningsklasser er man velkommen. Bare de ikke larmer, 
lugter eller er grimme. 
  

Tilmeldinger er velkomne til undertegnede på Landlyst@nielsen.tdcadsl.dk eller på SMS 
61663342. 
Tilmeldte vil blive underrettet om eventuelle justeringer i arrangementet som følge af vejr, 
vind, forkølelse eller forårsmasjure. 
  

Der vil blive opkrævet et symbolskt startgebyr på kr. 40,- pr. deltager, uagtet antallet af 
klasser der flyves i. Gebyret går ubeskåret til driften af Mindeparken.   
 

Vel mødt til forårets to store konkurrencer! 
 

Leif Nielsen, konkurrenceleder 
 

Mangler du et højstartsspil? 
Mange har doneret gamle højstartsspil til mig, så jeg kan fordele dem til medlemmer, der har brug 
for dem. Ud over gode, gamle spil har jeg også nogle helt nyproducerede, som Jørgen Korsgaard har 
skaffet. De nye koster 80 kroner incl. 200 meter "drageline". De gamle spil er gratis. 
Jeg tager spillene med til DM/Heath Cup, hvor interesserede kan få eller købe, så længe lageret slår 
til. 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
22-23/5    DM og Heath Cup for fritflyvende udendørsmodeller – Kongenshus Hede 
8-11/7       Scandinavian Free Flight Week, F1ABCQS, Øland, Sverige 
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 
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