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Rusland er udelukket af FAI 
Den internationale luftsportsorganisation FAI – som alle medlemmer af Modelflyvning Danmark er tilknyttet – 
har udelukket russiske deltagere fra alle stævner og konkurrencer pga. Ruslands invasion i Ukraine. Russiske 
stævner er slettet fra FAI-kalenderen, og russiske sportsfolk – i vores tilfælde modelflyvere – kan ikke deltage i 
konkurrencer eller stævner i lande, hvis aeroklubber er tilknyttet FAI. 
Danske modelflyvere opfordres til ikke at deltage i evt. russiske stævner. 
FAIs sanktioner over for Rusland ligger i forlængelse af den opfordring, som den danske kulturminister Ane 
Halsboe-Jørgensen har udsendt til danske kultur- og sportsarrangører. 
Modelflyvning Danmark – og dermed også Fritflyvning Danmark – bakker op om disse sanktioner. 

 
Et aktivt forår ligger lige om hjørnet 
I slutningen af april tager vi for alvor hul på den udendørs flyvesæson med Vårkonkurrence 1, som afholdes på 
Kongenshus Hede enten lørdag 30/4 eller søndag 1/5 – alt efter, hvordan vejrudsigten ser ud de to dage! 
Indbydelse til Vårkonkurrencen vil forhåbentlig dukke op i en Nyhedsmail i løbet af nogle uger. 
Siden vil Ole Vestergaard invitere til en nyskabelse – en konkurrence for små modeller. Det er F1H (også kendt 
som A1) og F1S (af nogle kaldt E-36) samt sandsynligvis et par andre klasser, der primært skal fokuseres på ved 
den lejlighed. 
Siden går det slag i slag med DM og Jutland Heath Cup samt til juli tre skandinaviske World Cup konkurrencer 
på den enorme flyveplads "Alvaret" på Öland i Sverige.  
Se den samlede aktivitetskalender for 2022 nederst i Nyhedsmailen. 

 
 
Hvem vil flyve F1Q? 
F1Q – den store elektromodel-klasse – er nu officiel FAI-klasse. Indtil udgangen af 2021 var klassen kun 
provisorisk – altså foreløbig, så man kunne afprøve reglerne i en periode. Den ændrede status betyder, at 
klassen kan gøres til mesterskabsklasse – dvs. at der kan flyves VM og EM i klassen, såfremt det viser sig, at 
klassen tiltrækker tilpas mange deltagere. 
FAIs fritflyvningskomité holder øje med deltagelsen ved stævner for at vurdere, om klassen er tilpas udbredt til 
at gøre det rimeligt at afholde mesterskaber i den. Man ser på deltagerantal og man ser på, hvor mange lande 
der har deltagere i World Cup stævner i F1Q. Klassen er først "moden", hvis der ofte deltager mindst 15 
deltagere i konkurrencer, og der ofte er deltagere fra mindst 7-8 lande ved F1Q-stævnerne. 
En række af de flittigste internationale F1Q-flyvere arbejder derfor på at tiltrække flere deltagere til stævnerne. 
En af måderne at få flere deltagere på, kan være at de etablerede F1Q-flyvere forærer/sælger deres ældre 
modeller til interesserede. 
Kunne nogen af Nyhedsbrevets læsere være interesseret i at få en god F1Q-model gratis eller billigt mod at 
bruge tid på at lære at flyve med den og efterfølgende måske deltage i World Cup-stævner med den? 
Hvis du er interesseret, så kontakt venligst mig – Per Grunnet, tlf. 40 24 68 00. 

 
Resultaterne ved Danmarksmesterskaberne for indendørs-modeller 
Der var desværre ingen deltagere fra Sjælland ved indendørs-DM i Vejle lørdag den 19. februar. 
Der er ikke kommet et egentligt referat fra stævnet, men dog en resultatliste, hvoraf det fremgår, at deltagerne 
kom fra Fyn og Jylland. Ikke alle efternavne er skrevet på resultatlisten – men her er resultaterne: 
Klasse A6: 1. Ole (Vestergaard?) 410 sek., 2. Amanda Sonne 390 sek., 3. Ruben Sonne 389 sek., 4. Rasmus 
(Ernst?) 377 sek., 5. Zita 356 sek., 6. Erik Christensen 324 sek., 7. Jørgen Olsen 272 sek. 
Klasse P-15: 1. Bjarne Jørgensen 200 sek., 2. Tobias 190 sek., 3. Zita 169 sek., 4. _Karl-Erik Widell 147 sek. 
Klasse P-40: 1. Jørgen Olsen 140 sek., 2. Hugo Ernst 134 sek. 
Klasse Lilflygar'n: 1. Ruben Sonne 155 sek., 2. Ole (Vestergaard?) 142 sek. 
Klasse Chuck F1N: 1. Ruben Sonne 23 sek., 2. Amanda Sonne 22. sek. 
Klasse Livingroom Stick: 1. Tobias 184 sek. 
Klasse F1M (F1D begynder): 1. Karl-Erik Widell 579 sek. 



 
 

Flot dansk indsats ved Eagle Cup og Danish Winter Cup i Norge 
Danmark var repræsenteret på to måder ved disse stævner. Dels var "Danish Winter Cup" formelt en dansk 
konkurrence, selvom den i praksis blev afviklet af vore norske fritflyvnings-venner. Og dels havde Leif Nielsen 
vovet sig til Norge og den frosne sø Mjøsa, hvor begge konkurrencer blev fløjet. 
Leif kunne bagefter rapportere, at luften over søens is føltes ekstra tyk, så han uden store problemer kunne 
gennemføre begge konkurrencer med fuld tid og med en tilfredsstillende fly-off-tid. En 4. og en 6. plads blev 
resultatet – og en rigtig god oplevelse, fortalte Leif efterfølgende. 
 
 

Dansk duo gjorde det godt ved Fab February stævnerne i Lost Hills 
De, der fulgte med i Steffen Jensens og Jes Nyhegns mails fra Californien i februar, ved allerede, at de tre World 
Cup-stævner blev afviklet i formidabelt forårsvejr – og at de to danske deltagere klarede sig ret godt, for nu at 
sige det på jysk. 
Både Steffen og Jes fløj både F1A og F1B ved alle tre konkurrencer – først Kiwi Cup, så North American Cup og 
til sidst Max Men International. 
Steffens sidste mail fra Californien blev ikke sendt ud. Det var en ganske kort besked om resultatet af den 
afsluttende fly-off-runde i Kiwi Cup, hvor Jes skulle flyve mod Ittai Kohavi og Sevak Malkasian, der begge – trods 
de noget fremmedartede navne – er amerikanere. Det endte med, at Ittari vandt med en flyvning på 376 
sekunder foran Jes med 339 sek. – og Sevak på trediepladsen med 202 sek. 
Jes deltog i fire fly-offs af seks mulige – han fik en 3. og en 4. plads i F1A samt en 2. og en 11. plads i F1B. 
Steffen supplerede med den femte danske flyoff-placering som nr. 8. i Kiwi Cup.  
Der opgøres samlede resultater for Fab Feb-stævnerne, hvor man rangerer de bedste deltagere efter deres 
placeringer i alle tre stævner. Her kom Jes med i det gode selskab som en af "the top-dudes" i F1A, idet han 
blev nummer tre, lige i hælene på Jama Danier og Per Findahl. I F1Q vandt tyske Dieter Paff suverænt "top-
dude" placeringen, idet han vandt samtlige tre F1Q-konkurrencer. Dieter fløj sine første F1Q-konkurrencer 
mned en ny-indkøbt model (sandsynligvis anskaffet fra Ukraine). 
 
 

Kramkisten 
Sælges: 
Brugte eMAX-timere fra Texas Timers. Som nye – 200 kr. pr. stk. Henv. Per Grunnet, tlf. 40 24 68 00 

 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
30.04          Vårkonkurrence, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Leif Nielsen 
26.05          Flyvedag for små klasser – sted ikke fastlagt – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
04.-06.06   Jutland Heath Cup, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Peter Rasmussen 
05.-06.06   DM for udendørs modeller, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Karsten Kongstad 
07.-10.07   Norwegian Cup, Swedish Cup, Danish Summer Cup, Alvaret, Öland, Sverige 
                   - konkurrenceleder Steffen Jensen 
30.07          Høstkonkurrence (evt. DM), Kongenshus Hede, konkurrenceleder Steffen Jensen 
12.-13.08   Poitou, Noizé (Thouars), Frankrig 
16.-20.08   EM, Prilep, Nordmakedonien 
11.09          Erik Knudsen Memorial, Skjern Enge – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
15.10          Jyllandsslaget, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Jørgen Korsgaard 
06.11          Landsmøde i Fritflyvning Danmark – stedet er ikke fastlagt 
 

 

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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