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Vårkonkurrencen på Kongenshus Hede lørdag den 17. april 
Flere har efterlyst resultater for årets første konkurrence, nemlig Vårkonkurrencen, der blev afholdt på 
Kongenshus Hede i noget blæsende, men iøvrigt ganske behageligt forårsvejr. 
Der blev fløjet i fire klasser – i tre af dem var spændingen om udfaldet ret begrænset, idet der kun var én 
deltager i hver af disse klasser. 
Den fjerde klasse var derimod overordentlig velbesøgt – det var F1A, hvor ialt 10 deltagere fik noteret tider, 
mens en enkelt kæmpede bravt, uden dog at opnå synlige resultater på resultattavlen. Der var dog tydelige 
resultater i modelklassen, idet Bente Harndal kunne kigge ned til to mere end småskrammede modeller, som 
begge var gået i jorden uden at slippe højstartslinen. 
Der blev fløjet fem perioder – det var dog ikke alle deltagere, der brugte så mange starter på at opnå deres 
resultater: 
F1H 1. Søren Laursen  48 sek. 
F1S 1. Per Grunnet   73 sek. 
F1Q 1. Per Grunnet   86 sek. 
F1A 1. Esben Larsen  672 sek. 
 2. Leif Nielsen  655 sek. 
 3. Ruben Sonne  531 sek. 
 4. Tom Pedersen 500 sek. 
 5. Karsten Kongstad 363 sek. 
 6. Peter Rasmussen 277 sek. 
 7. Thomas Røjgaard 211 sek. 
 8, Lars Buch Jensen 184 sek. 
 9. Steffen Jensen 145 sek. 
 10. Søren Laursen  68 sek. 

 
 

Har du husket: 

Danmarksmesterskab og Heath Cup på Kongenshus Hede lørdag 22. og 
søndag 23. maj  
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 

 
 

Du skal mærke din model med dit medlemsnummer 
For nogen tid siden tilbød vi at få lavet nogle labels, som medlemmerne kunne sætte på deres modeller, så 
modellerne altid var korrekt mærket i forhold til drone-reglerne og i forhold til FAI's krav. 
Det satte gang i en større diskussion om, hvordan vores modeller – i denne sammenhæng kaldes de "droner" – 
skal mærkes, for at såvel myndighederne (Trafikstyrelsen) som vores forening Modelflyvning Danmark var 
tilfredse. 
Det er nu blevet afklaret, så her er reglerne: 
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• Medlemmer af Modelflyvning Danmark behøver ikke være tilmeldt Trafikstyrelsens drone-register. Vi 
behøver ikke det obligatoriske drone-nummer, som ikke-medlemmer skal have for at flyve lovligt. 
Medlemmer behøver heller ikke udfylde en drone-test på nettet. 

• Dette skyldes, at Modelflyvning Danmark er garant for, at alle medlemmer kender og overholder de 
gældende regler for flyvning med droner. Så du skal holde dig orienteret om disse regler gennem 
Modelflyvenyt. 

• Alle Modelflyvning Danmark-medlemmer skal forsyne deres modeller med et OY-nummer, som består 
af bogstaverne OY efterfulgt af medlemmets 4-cifrede medlemsnummer. Medlemsnummeret finder 
du i adressetrykket på bagsiden af dit Modelflyvenyt, normalt lige over dit navn. 

• Trafikstyrelsen benytter OY-nummeret til evt. identifikation af ejeren af en given drone, man måtte 
være interesseret i. 

Når Modelflyvning Danmark har indført reglen om OY-numrene, så er det fordi vores forsikringsselskab 
forlanger, at man i tilfælde af uheld kan finde frem til ejeren af en drone, der har været involveret i en skade 
eller ulykke. 
Tja-da-da-bum-tji-dah .... Ak ja ... 
 
 

VM 2021 udsat til 2023 
Det  vil næppe komme som en nyhed for mange, at de franske arrangører har aflyst fritflyvnings-VM i år og fået 
værtsskabet overført til 2023. Junior-VM er ligeledes aflyst, men man forventer at afholde junior-VM allerede i 
2022. 
I 2022 bliver der – forhåbentlig – også afviklet det ordinære EM. Nord-Makedonien er vært for dette 
arrangement. 
Som bekendt er World Cuppen 2021 annulleret indtil 1. juli i år. Hvis corona-situationen tillader genåbning, vil 
de tre svenske World Cups i juli blive blandt årets første. 
 
 

Ikke alle mail-adresser i vores arkiv virker 
Somme tider sker det, at en mail-adresse i vores medlemsarkiv holder op med at virke. Det er netop sket med 
"Hans Jørgen Jul", hvor adressen bag navnet åbenbart er forsvundet. Kender nogen Hans Jørgen, så send mig 
venligst hans mailadresse, hvis han fortsat er interesseret i at modtage nyhedsmailen. 
 
 

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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