
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 19. august 2022 
 
Indbydelse: 
Erik Knudsen Memorial 2022 – Skjern Enge søndag 4/9 kl. 9.15 
Høsten er i hus på Skjern Enge, og vi har igen fået lov til at komme forbi og nyde de åbne vidder. Engene består 
både af stubmarker og pløjede og måske tilsåede arealer. Samtidig er jægerne også derude, så dem tager vi 
selvfølgelig hensyn til.  
 
Så vi gør det endnu engang på den gamledaws måde: 
Mødested og briefing: Vi mødes søndag 4/9-21 kl 9.15 ved branddammen på Lønborgvej (krydset Lønborgvej 
og Hedebyvej). Herfra kører vi samlet til startstedet, hvor der er briefing kl 9.45. 
Klasser: Der flyves alle klasser (også gas) over 5 perioder med start fra kl 10.00 – 1-times perioder som 
udgangspunkt. 
Tilmelding: SMS til 24 69 41 02 
Startgebyr: Der vil være et startegebyr på 20,- til lidt rødvin og de mange pokaler med ører, som er indkøbt. 
Service: Jeg tager min campingvogn med, så der vil kunne serviceres med kaffe og koldt vand, hvis det skulle 
opstå behov i den retning. 
Vejret er altid en faktor i Skjern – så tag dine blæsevejrs-modeller med. Skulle vejrudsigten blive barsk, vil vi 
senest torsdag vurdere, om vi flytter konkurrencen frem til lørdag 3/9 eller til den følgende weekend. 
Til info – er der dragefestival på Rømø samme weekend – den 3.-4. september _ hvis nogen vil med til det før 
eller efter konkurrencen på Skjern Enge. 
 
Jeg vil forsøge at invitere flere af de gamle fra det tidligere distrikt vest til at kikke forbi – der er jo sikkert brug 
for både hjælpere og tidtagere…. 
 
Vi ses! – Ole Vestergaard 
 

 
Classic A1-postkonkurrence i år 
Nogle husker nok den engelske ”Classic A1-postal”, der blev afholdt i 2021. Fem danske A1-flyvere havde 
ambitioner om at deltage – og da stævnets sidste flyvedag var slut den 31/12-21, havde tre af disse opnået 
flyvetider. Placeringerne var ikke prangende – men i hvert fald to deltagere klarede sig hæderligt. 
Nu fremgår det af en artikel i internet-bladet The New Clarion, at Stuart Darmon også afholder konkurrencen i 
år – igen med årets sidste dag som afslutning. 
Vi har altså godt fire måneder til at score nogle resultater! 
Konkurrencereglerne er som følger: 
Man skal flyve med en ”klassisk A1-model”, dvs. en model der er konstrueret og offentliggjort for mellem 60 og 
70 år siden. ”Fidusia”, ”Pjerri 75” og ”Aiglet”, som mange fløj med sidste år, er altså stadig tilladt. Modellen skal 
være forholdsvis original – man må gerne indbygge timer og RCDT, men man må f.eks. ikke udskifte balsa- eller 
fyrrelister med carbonlister. 
Konkurrenceflyvningerne må foretages nårsomhelst frem til den 31/12-22 kl. 24:00. 
Konkurrenceflyvningerne skal være en ubrudt serie max-flyvninger, hvor max-tiden for hver start forøges med 
30 sek. I første start er max’et 30 sek. Den flyvning som ikke når maxet, tæller også med til resultatet, men så 
må man ikke tage flere starter. 
Resultaterne samles og sendes til Stuart Darmon. Jeg – Per Grunnet – samler gerne de danske resultater og 
sender dem ind. 
 
 

Foreløbig rapport fra de franske World Cup-stævner i august 
Steffen Jensen har sendt et par mails med sine umiddelbare indtryk fra de tre store, franske World Cups, der 
netop er blevet afholdt i Thouars i Frankrig. Det er Poitou-konkurrencen, Hispano Cup samt Belge a Noize – fra 
6. til 11. august i nævnte rækkefølge. 
Steffen skriver blandt andet: 



 
Ja, det har været RIGTIG varmt! Op omkring de 40 grader om eftermiddagen, og pænt over 20 grader hele 
natten..... hårdt for os nordboer. 
Der var sandelig også vind nok, og mønsteret var anderledes end det plejer, idet det ikke blev stille om 
aftenerne, men blæste igennem hele natten. Flere dage var der så et "dyk" i vindhastigheden ved 7 tiden om 
morgenen, men allerede mellem 8 og 9 var vinden alle dage igen oppe på 6-8 ms. 
De franske arrangører er nogle fænomenale kludderhoveder, så for de fleste af os var der rod i tilmeldingerne, 
og sådan noget som at offentliggøre resultterne er også noget nymodens pjat, så jeg kan ikke give dig alle 
detaljer, men du får lige lidt fra hukommelsen om F1A. 
 
I første stævne deltog Peter Rasmussen, Jytte og jeg. Vi var først ankommet sent aftenen inden stævnet, da vi 
lige skulle have en operaforestilling i Hedeland med fredag aften. (for øvrigt virkelig i fin opsætning af Aida, 
som jo med sin storladne musik egner sig fint til udendørsopførelse. Virkelig fine sangere.) 
Vi sørgede alle for, at der ikke blev tale om flyoff-deltagelse, Jeg fik holdt min model lidt for længe før jeg 
udløste i den friske vind, så den zoomede og buntede skråt ud til siden og nedad, så det gav et stort drop i 
allerførste runde, og jeg missede også nogle få sekunder i en senere start. Jytte forsøgte at overleve i vinden 
uden cirkleri og den slags, og det gik faktisk fint, men hun trak sig da vinden i 5 runde viste 11,5 ms i stødene. 
Hvis jeg husker rigtigt så indkasserede Peter i rundt 0 i en af runderne, hvor han først brækkede kroppen på en 
af sine modeller i en hård landing på linen, og efterfølgende ikke kunne styre modellen i en cirkel i omstarten. 
Det dramatiske højdepunkt for mig var, at jeg i 5. runde landede i toppen af et højt træ i den landsby vi fløj ned 
imod. Da jeg allerede havde droppet, så DT'ede jeg i 175 meters højde efter 2 minutter, da jeg kunne se at 
modellen var 1,0 km væk. (jeg vidste at der var mellem 1,3 og 1,4 til de første træer) 
Modellen landede alligevel i et af træerne på 2.23, men en meget kompetent tysker hjalp med at få den fisket 
ned med en MEGET lang stang. 
 
Til det andet stævne var vi blevet suppleret med Leif Nielsen. Det var godt, for han var den eneste af os som 
fløj fuld tid. Jytte kæmpede fortsat med vinden, og tingene spillede heller ikke helt for hverken Peter eller mig, 
jeg skød fx i en start direkte forbi en stor boble, og måtte se modellen lande på 100 sek. mens andre endte 
oppe i himlen.... 
Desværre lavede Leif en temmelig dårlig start i Flyoff'et, men blev alligevel så vidt jeg husker nummer 3 (red.: 
Leif fortæller selv, at han blev nr. 5). Det var flot og godt, selv om han ærgrede sig. 
 
I det sidste stæve blæste det lidt mindre end i de to foregående, så der var lidt mere styr på det. Peter var taget 
videre på ferie, så vi var kun 3 danskere i F1A. Jytte havde det lidt besværligt i morgenrunderne, men fløj fine 
max'er senere på dagen, Leif havde den rædselsfulde oplevelse at hans model blev samlet op og fjernet af 
nogle lokale i første runde. Det rystede ham noget, og hans reservemodel var ikke lige på toppen til det 
blæsende vejr og den voldsomme termik, og den gik bl.a. i spiraldyk i en af starterne. Her ventede Leif - som 
må have nerver af stål - med at DT'e modellen til den var 2 meter over jorden, således at han fik det maksimale 
ud af det (hvilket vistnok var 37 sekunder). 
Jeg maksede udramatisk hele dagen og var i det 4 personers flyoff. Her lavede jeg en halvforkølet start som 
endte ca. 8 meter lavere end jeg plejer med den kulmodel. Luften var imidlertid OK, så jeg blev nummer 2, men 
hele 2 minutter efter vinderen. Han fløj også rigtig godt, men jeg havde været mere tilfreds, hvis han kun havde 
vundet med 45 sekunder. 
Om eftermiddagen blev Leif ringet op af dem, der havde fundet hans model. Så han fik den hentet og lagt ned i 
modelkassen, så den er kommet med hjem til Danmark. 
 
Afslutningsvis skriver Steffen, at Tom Oxager vandt i F1Q i to af de tre World Cup-stævner med nogle virkelig 
flotte flyvninger! 
 
 
Classic A1-postkonkurrence i år 
Nogle husker nok den engelske ”Classic A1-postal”, der blev afholdt i 2021. Fem danske A1-flyvere havde 
ambitioner om at deltage – og da stævnets sidste flyvedag var slut den 31/12-21, havde tre af disse opnået 
flyvetider. Placeringerne var ikke prangende – men i hvert fald to deltagere klarede sig hæderligt. 
Nu fremgår det af en artikel i internet-bladet The New Clarion, at Stuart Darmon også afholder konkurrencen i 
år – igen med årets sidste dag som afslutning. 



Vi har altså godt fire måneder til at score nogle resultater! 
Konkurrencereglerne er som følger: 
Man skal flyve med en ”klassisk A1-model”, dvs. en model der er konstrueret og offentliggjort for mellem 60 og 
70 år siden. ”Fidusia”, ”Pjerri 75” og ”Aiglet”, som mange fløj med sidste år, er altså stadig tilladt. Modellen skal 
være forholdsvis original – man må gerne indbygge timer og RCDT, men man må f.eks. ikke udskifte balsa- eller 
fyrrelister med carbonlister. 
Konkurrenceflyvningerne må foretages nårsomhelst frem til den 31/12-22 kl. 24:00. 
Konkurrenceflyvningerne skal være en ubrudt serie max-flyvninger, hvor max-tiden for hver start forøges med 
30 sek. I første start er max’et 30 sek. Den flyvning som ikke når maxet, tæller også med til resultatet, men så 
må man ikke tage flere starter. 
Resultaterne samles og sendes til Stuart Darmon. Jeg – Per Grunnet – samler gerne de danske resultater og 
sender dem ind. 
 

 
Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
16.-20.08   EM, Prilep, Nordmakedonien 
04.09          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 
 
 
 


