
Fritflyvnings-nyhedsmail – 4. marts 2021 
 

Corona-relaterede aflysninger 
Arrangørerne af det store Model Air Show 2021 har 1. marts besluttet at aflyse arrangementet i år på 
grund af corona-epidemien. Kravet fra arrangørerne for at gennemføre stævnet var, at man med 
rimelig sikkerhed kunne regne med, at det ville være tilladt at samle op mod 500 mennesker til 
stævnet. 
Det var der ikke noget, der indikerede 1. marts, så dermed var beslutningen let at tage. 
Bemærk: Vores fritflyvnings-DM skulle indgå i Air Show'et – men det er ikke aflyst. Det bliver afholdt 
på Kongenshus Hede den 22.-23. maj. Der kommer indbydelse i en senere Nyhedsmail. Her vil det 
også fremgå, om stævnet bliver en World Cup konkurrence – altså den traditionelle "Jutland Heath 
Cup".  
Coronaen har også skylden for, at Modelflyvning Danmarks annoncerede Repræsentantskabsmøde 
den 14. marts er aflyst. Med det gældende forsamlingsforbud ville det være helt umuligt at holde et 
indendørs møde, hvortil der normalt kommer knap 100 deltagere. Og at afholde det virtuelt ville ikke 
være i overensstemmelse med Modelflyvning Danmarks vedtægter. 
Så Repræsentantskabsmødet er pt. annonceret til den 12. september 2021. 
 

Vårkonkurrence 1 på Kongenshus Hede lørdag 13. marts kl. 10.00 
Kom til briefing kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, Viborg. Ved 
briefingen bliver max-tider, periode-tider og andet godt meddelt af konkurrenceleder Leif Nielsen. 
Leif forventer, at der kan flyves fem perioder fra kl. 10.30. Deltagerne tager tid på hinanden.  
Der flyves i alle officielle klasser, hvor der er deltagere. 
Leif beder om tilmelding på mail: landlyst@nielsen.tdcadsl.dk – Eller på SMS til 61663342. 
Eventuelle justeringer af arrangementet vil blive meddelt de tilmeldte. 
Der bliver opkrævet et startgebyr på 40 kr. pr. person. Det viderebetales til driften af Kongenshus 
Mindepark. 
 

"Classical A1 Cup" – postkonkurrence  
Lige her i skrivende stund er der ved at blive færdiggjort ikke mindre end fire klassiske A1-modeller, 
som alle bliver lavet til den engelske "Classical A1-Cup", der blev omtalt i Nyhedsmailen 20/12-2020. 
Til de fire skal føjes en femte – en "Pjerri 75" – som Erik Jakobsen tog de første flyvninger med 3. 
marts i bagende solskin (og den fløj rigtig godt). 
Dertil kommer måske en yderligere række modeller, der pt. ligger ubrugte i kasser på lofter og i 
kældre, men som bare venter på at blive taget frem, støvet af og få tjekket trimmet ....? 
I den forbindelse efterlyser flere af de håbefulde A1-flyvere nogle gode, gamle højstartsspil, gerne de 
klassiske plastspil, der var så populære i 1970'erne. 
Har du et eller flere af disse, som du vil sende i cirkulation, så send venligst en mail om det til mig – 
mail: pergrunnet@hotmail.com. 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
13/3 Vårkonkurrence 1 – Kongenshus Hede 
22-23/5 DM 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 mellem 1. januar og 30 juni 2021. 
Se nærmere om reglerne i Nyhedsmailen 20/12-2020. 
 

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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