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Indbydelse til Vårkonkurrence 1 lørdag den 13. marts 2021 
Vårkonkurrence 1 afholdes i år lørdag den 13. marts på Kongenshus Mindepark ved Viborg. 
Vi mødes kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, Viborg, hvor der afholdes 
briefing. 
Forventet starttidspunkt er kl. 10.30, hvor der efterfølgende afvikles fem perioder af 75 minutters varighed. 
Deltagerne tager tid på hinanden. 
Der flyves i de officielle klasser, F1A, F1B, F1Q og F1S. Skulle nogen have lyst til at flyve P-30, chuck, F1H eller 
andre eksotiske fritflyvningsklasser, er man velkommen. Bare de ikke larmer, lugter eller er grimme. 
Tilmeldinger er velkomne til undertegnede på mail: landlyst@nielsen.tdcadsle.dk eller på SMS 61663342. 
Tilmeldte vil blive underrettet om eventuelle justeringer i arrangementet som følge af vejr, vind, forkølelse eller 
forårsmajeure. 
Der vil blive opkrævet et symbolsk startgebyr på kr. 40,- pr. deltager, uagtet antallet af klasser der flyves. 
Gebyret går ubeskåret til driften af Mindeparken. 
Vi ses forhåbentlig den 13. marts! 
Leif Nielsen 
 

World Cup konkurrencer i 2021 
Steffen Jensen skriver: 
Uvist af hvilken årsag er der kommet endnu en mini-rykning af den mulige opstart af World Cup’en i år. I dette 
tilfælde fra den første til den 10. maj. Det har den konsekvens, at de to stævner i Salonta, som vi ofte har 
besøgt, i hvert fald ikke bliver World Cup stævner – hvis de overhovedet bliver afholdt. 
Af en anden mail fra Steffen fremgår, at ”Danish Cup”, der var planlagt som en international konkurrence – 
men altså ikke som World Cup – nu er blevet opgraderet til World Cup, eftersom Danish Winter Cup, der skulle 
være afholdt i Norge, har måttet aflyses pga. coronaepidemien. 
Så – hvis alt går godt – er der tre World Cup-stævner på Öland i Sverige i juli måned! 
 

Byggetip fra Jørgen Korsgaard 
Jørgen Korsgaard har brugt en del af corona-tiden ved sit byggebord. Det er der kommet nogle snart flyveklare 
modeller ud af – samt et lille tip, som kommer her: 
Forleden fandt jeg ud af, at Icarex31 vejer lige knap 39 g/m2, mens Polyspan er nede på 25 g/m2. Når 
Polyspan’en er dopet fem gange med 50/50 dope, så vejer det 29,5 m/m2.  
Jeg besluttede at beklæde en wakefieldvinge med Polyspan og dopede strukturen to gange. Men på trods af, at 
jeg fortyndede med cellulosefortynder, kom der en masse hvide striber. Det plejer man at risikere, hvis man 
fortynder med acetone. 
Derfor lavede jeg en lille portion dope fortyndet med methyl-ethyl-ketone – i daglig tale kaldet MEK. Jeg gav 
vingerne en ekstra gang lak – og striberne forsvandt! Der står i MEK-vejledningen, at det er et 
affedtningsmiddel og velegnet til fortynding af celluloselak! Og det er vist lige så usundt at indånde som 
acetone og lignende opløsningsmidler ….. 
 

Kontakt 
Nyhedsmailen udsendes af Per Grunnet – tlf. 40 24 68 00 eller mail: pergrunnet@hotmail.com 
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