
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 11. maj 2022 
 
Kom til flyvedag for – især – små modeller på Kongenshus Hede 
Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 26. maj 
Vi er en del som har modeller liggende i de mindre klasser, som ikke rigtig får lov til at vise hvad de kan, for de 
ligger bare der på hylder og sukker efter at blive taget med ud ... 
Det er ikke starten på en spændende børnebog, men en tekst taget ud af en af mine tankebobler hen over 
vinteren. 
Så derfor afholder jeg en ”flyvedag” på Kongenshus Mindepark torsdag den 26. maj 2022 (det er Kristi 
Himmelfartsdag).  
 
Program: 
Briefing kl. 9.30 på parkeringspladsen foran Kongenshus Kro & Hotel, Vestre Skivevej 142, 8800 Viborg 
10.00 – 12.00               Trimning og snak 
12.00 – 13.30               1. periode 
13.30 – 15.00               2. periode 
15.00 – 16.30               3. periode 
Ca. kl. 16.30 er der præmieoverrækkelse. 
 
Der flyves bl.a. følgende klasser: 
Chuck, Katapult chuck, A1, P-30, Coupé d'Hiver, F1S/E-36 samt evt. andre klasser som jeg har glemt, eller som 
hedder noget andet. 
Formålet er helt simpelt – at få plads til lidt mere af det hele, samt at give folk der ønsker det blod på tanden 
igen, inden vi senere på året planlægger at holde uofficielle nordiske mesterskaber på Skjern Enge i de små 
klasser. 
Det er frivilligt, om man ønsker at flyve perioderne eller om man blot vil flyve og kikke med for hyggens skyld – 
det er vigtige er, at vi kommer afsted. 
Der vil være mindst én campingvogn på pladsen, og det betyder, at man kan smile sig til en kop kaffe eller en 
kold vand, hvis det er ... 
Alle med modeller er velkomne – og har man ingen modeller, kan man jo ringe! Jeg har to byggesæt liggende til 
A1-modellen Cikada, som er hurtig og let at bygge.  
Tilmelding vil være rart på SMS til Ole på tlf. 24 69 41 02 – gerne senest den 24. maj. 
 
Vi ses! 
Mange hilsner, 
Ole Vestergaard, stævneleder 
 

 
Mere om årets Jutland Heath Cup 
Med den seneste Nyhedsmail fulgte den engelsksprogede invitation til World Cup-stævnet "Jutland Heath 
Cup". 
Konkurrenceleder Peter Rasmussen skriver i en mail, at han allerede har registreret tilmelding fra ialt 11 
deltagere fra Tyskland (8 vil flyve F1A, 2 vil flyve F1Q, og den sidste flyver F1B). Til gengæld er antallet af danske 
tilmeldte anderledes lavt. Men det er der til til at gøre noget ved – og jo før, jo bedre. Send en SMS til Peter på 

tlf. 40 16 57 27 eller en mail til pr.arkitekter@gmail.com og skriv navn, DEN-nummer, klasse(r) og den slags 

på den eller dem, som du tilmelder. 
Tilmeldinger til Danmarksmesterskaberne for 2022, der afholdes i forlængelse af Jutland Heath Cup (læs mere 
nedenfor) skal også sendes til Peter.  
Briefing: Lørdag 4. juni kl. 10.30 på grusvejen mellem Kongenshus Hotel (adresse Vestre Skivevej 142, 8800 
Viborg) og udsigtstårnet på Kongenshus Hede. Første periode forventes at begynde kl. 11.00, og der vil være 
fem perioder, såfremt vejret tillader det. 
Klasser: F1A, F1B, F1S og F1Q 
Startgebyr: 30 euro for seniorer, 15 euro for juniorer. Hvis man flyver flere klasser, betales 10 euro for hver 
ekstra klasse. Startgebyret betales ved ankomst til pladsen. 

mailto:pr.arkitekter@gmail.com


Besked til deltagerne inden konkurrencen: Et par dage før lørdag den 4. juni vil konkurrencelederen udsende 
en mail til alle tilmeldte om, hvordan forventningerne er til vejret på konkurrencedagene, og hvordan det evt. 
vil påvirke afviklingen af Jutland Heath Cup og Danmarksmesterskaberne. 
 
 

Danmarksmesterskaberne for fritflyvende modeller 2022 
Årets Danmarksmesterskaber for fritflyvende udendørs modeller afholdes i forlængelse af "Jutland Heath Cup". 
Hvis vejret tillader, at Heath Cuppen bliver fløjet lørdag, vil DM blive fløjet søndag den 5. juni.  
Hvis vejret kun muliggør, at der flyves én konkurrence, bliver de to stævner slået sammen til ét, således at 
Danmarksmesterskabet afgøres af de danske deltageres præstationer ved Heath Cuppen. 
Starttidspunkt for DM: Det forventede starttidspunkt for Danmarksmesterskaberne meddeles i forbindelse 
med briefingen til Jutland Heath Cup. Hvis du ikke kan komme til denne briefing, så kontakt Karsten Kongstad, 
der er konkurrenceleder for DM på telefon 21 97 21 42 og få besked. 
Da de to konkurrencer er tæt forbundet, vil – om muligt – begge konkurrencelederne være til stede ved den 
indledende og de evt. følgende briefinger i løbet af lørdag og søndag. 
Tilmelding til DM bedes sendt til Peter Rasmussen – se kontaktoplysningerne ovenfor i afsnittet om Jutland 
Heath Cup. 
 

 
Husk at få en FAI Sportslicens, hvis du skal deltage i World Cups 
For at få registreret sit resultat i en World Cup-konkurrence skal man have en gyldig FAI Sportslicens. Denne 
dokumenterer, at man er tilsluttet et luftsportsforbund, der er tilknyttet FAI, som er det internationale 
Luftsports-forbund. Alle medlemmer af Modelflyvning Danmark kan få en FAI Sportslicens ved at henvende sig 

til Sportschef og bestyrelsesmedlem Erik Dahl Christensen på mail: erikdahlchristensen@gmail.com – og 

bede om at få en sportslicens. Oplys dit fulde navn, din adresse og meget gerne dit medlemsnummer i 
Modelflyvning Danmark.  
Erik plejer at ekspedere henvendelser meget hurtigt, men vent alligevel ikke for længe med at bestille! 
Husk også, at dine modeller skal have dit FAI-nummer på vingen i min. 25 mm højde – og der skal stå DEN foran 
med lige så høje bogstaver. 
 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
26.05          Flyvedag for små klasser på Kongenshus Hede – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
04.-05.06   Jutland Heath Cup, Kongenshus Hede – konkurrenceleder Peter Rasmussen 
05.06          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, Kongenshus Hede, konkurrenceleder Steffen Jensen 
06.-07.08   Poitou, Noizé (Thouars), Frankrig 
08.-09.08   Hispano Cup, Noizé (Thouars), Frankrig 
10.-11.08   Belge à Noizè(Thours), 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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