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Model Air Games aflyst – fritflyvningskonkurrencerne fastholdes 
Ikke alle modelflyvere synes åbenbart, at et samlet Danmarksmesterskab for alle typer modelflyvning er en god 
idé. Stævnet med det mundrette navn "Model Air Games" – hvor det var tanken, at alle typer modelfly skulle 
holde samlede Danmarksmesterskaber – er blevet aflyst, da arrangørgruppen måtte erkende, at der ikke var 
tilstrækkelig opbakning til stævnet. 
Stævnet skulle have været holdt på Skinderholm flyveplads tæt på Herning – med satellitkonkurrencer rundt 
omkring, når Skinderholm ikke kunne fungere som afviklingssted. Fritflyvnings-indslagene var "Jutland Heath 
Cup" og Danmarksmesterskaberne for udendørs fritflyvningsmodeller, og begge disse stævner afvikles fortsat 
på Kongenshus hede, selvom det samlede stævne er aflyst. 
Aflysningen er kommet noget overraskende, efter at stævnet sidste år måtte aflyses pga. corona-restriktioner. 
Dengang var der almindelig ærgrelse over, at det ikke blev til noget ..... 
Konkurrenceledere Leif Nielsen og Peter Rasmussen er dog ikke rystet i deres grundvold – de er blandt andet 
gået igang med at se på mulighederne for at arrangere fællesspisning med socialt samvær en aften mellem et 
par konkurrencedage, så fritflyverne kan få en udvidet oplevelse alligevel. Mere følger ...... 
 

 
Eagle Cup og Danish Winter Cup i Norge 
Vegar Nereng, der står for de to World Cup stævner "Eagle Cup" og "Danish Winter Cup", som skal afholdes på 
den (forhåbentlig) tilfrosne sø Mjøsa i dagene 5.-6. marts har meddelt, at der pt. ikke er restriktioner for 
indrejse i Norge, såfremt man enten har et gyldigt corona-pas eller en max. 72 timers gammel test (ved 
udrejse), der viser, at man ikke er smittet. Hvis der ikke kommer yderligere restriktioner, vil  stævnerne blive 
gennemført som planlagt.  
Hvis der er forhold – ændret smitterisiko eller andet – som ændrer dette billede, vil sidste frist for aflysning 
være midt i februar måned. 

Tilmelding til stævnerne sker ved at man sender en mail til Vegar – mail: vnereng@online.no senest ved 

udgangen af februar måned. 
 
 

Landsholdssamling – ny dato 
Sportschef Erik Dahl Christensen meddeler, at "Landsholdssamlingen 2022" er flyttet til 5.-6. marts på grund af 
den udbredte omikron-smitte i januar måned. 
Hvis du allerede har tilmeldt dig, men ikke kan i marts, så giv venligst Erik besked om det. 
Og hvis du ikke kunne deltage i januar, men godt kan i marts, så tilmeld dig venligst til Erik på mail 

erikdahlchristensen@gmail.com. 

 
 

Classic A1 Postal Cup 2021 
Som læsere af Nyhedsmailen nok har bemærket, har der i 2021 været arrangeret en postkonkurrence for 
"klassiske A1-modeller" – dvs. kendte modeller, der har været publiceret mellem 1951 og 1961. 
Fem danske fritflyvere har bestræbt sig for at deltage – tre af dem har opnået resultater, der er indsendt til 
arrangøren, engelske Stuart Darmon. 
Her er et kort referat af årets bestræbelser: 
Fire håbefulde deltagere kastede sig ud i at bygge nye modeller – Erik Jakobsen, der byggede såvel en Fidusia 
som en Pjerri 75 – Morten Brøns, der også byggede en Fidusia – Jens-Ole Larsen, der byggede en "Aiglet" (en 
engelsk model fra 1956, der er meget populær i hjemlandet) samt Per Grunnet, der også byggede en "Aiglet". 
Femte deltager var Henrik Iskov, der satsede på et par gamle Pjerri 75-modeller. 
Jens-Ole var den første, der præsenterede en færdig model – en meget let og meget smukt bygge Aiglet. 
Desværre viste det sig, at modellen nok var for let. Den holdt i hvert fald ikke til første højstart, som endte i 
jorden på Flyvestation Værløse med en ødelagt forkantsliste som resultat. Jens-Ole genopbyggede vingen og 
forstærkede den, men nåede aldrig at flyve med den. Så den er klar til næste år. Henrik fik heller ingen tid i år. 
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Morten Brøns lagde sig hurtigt i spidsen med fire fine flyvninger. Princippet i konkurrencen var, at man fløj 
første start med 30 sek. max. Og så lagde man 30 sek. til i hver følgende start. Sidste start var, når modellen 
ikke nåede max. 
Mortens flyvninger var 30 – 60 – 90 – 105 sek. 
Men Erik Jakobsen fløj nogle dage senere og opnåede et bedre resultat – 30 – 60 – 90 og 107 sek. 
Jeg fløj sammen med Erik og lavede let 30 sek. Jeg fik imidlertid ikke en ordentlig pejling på modellen (som vel 
fløj knap 2 min.), så jeg fandt den ikke. Jeg regnede med, at den var samlet op af nogen. Det viste sig at være 
forkert – modellen lå tæt på indgangen ved Pilotvej, hvor Erik fandt den, da han var på vej hjem. Men da var 
solen ved at gå ned, så jeg endte med kun én start på 30 sek. 
Stuart Darmon har fået resultaterne og skrevet tilbage, at han regner med at gentage stævnet i 2022. Han skrev 
også, at han havde hørt om mange, der havde bygget modeller, men ikke havde nået at tage 
konkurrencestarterne., så han regner med flere deltagere i 2022. 
 
 

Kramkisten 
Købes: 
Peter Buchwald-timer 
Kontakt Bjarne Jørgensen – tlf. 28 37 21 23 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
Postkonkurrence: Classical A1-Cup – afvikling en valgfri dag i årets løb, senest 31/12-21 
12.-19.02-2022             Fab Feb – konkurrencer på Lost Hills i Californien 
19.02          DM for indendørsmodeller – Vejle – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
05.-06.03   Eagle Cup / Danish Winter Cup, Mjösa, Norge 
11.-12.03   Swedish Moose Cup / Bear Cup, Säkylä, Pori, Finland 
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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