
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 11. februar 2022 
 
Så er det tid til Danmarksmesterskaberne for indendørs-modeller 
Som meddelt i Nyhedsmailen fra 24/1 2022, står Vejle Fritflyvningsklub for årets DM for fritflyvende indendørs-
modeller. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig – eller måske endnu ikke opdaget, at DM bliver afholdt om en 
uges tid – så finder du alle nødvendige oplysninger herunder: 
Hallen, som er 9,5 meter høj og har fladt loft med få forhindringer, vil være varmet op til ca. 23 grader kl 8.30, 
hvor ventilationen slukkes. Afhængigt af temperaturen udenfor, vil der i dagens løb blive koldere indendørs, så 
medbring en ekstra sweater, så du kan holde varmen de sidste par timer af dagen. 
Hallen er åben fra kl 8.00, hvor du er velkommen til at hjælpe med det praktiske omkring borde/stole og andet 
– og efterfølgende kan du trimme, hvis du har behov. 
Tid:             19. februar 2022 kl. 9.30 til ca. 18.00 
Sted:          DGI Huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle – Hal-1 
Konk-leder:                 Ruben Sonne og Bjarne Jørgensen 
Startgebyr:                  40,- pr. deltager – uanset antal klasser 
Fodtøj:       Der må kun anvendes indendørs fodtøj i hallen eller strømpesokker 
Program:   Briefing kl. 9.30 

Forventet konkurrencestart kl. 9.45 
Klasser:      F1D, F1D beg, F1L, Living Room Stick, TH-30-35 
                   A6, P-15, P-40 
                   Peanut, Bostonian, No-cal, Pistacio,  
                   Chuck 
Tilmelding: Senest 12. februar til: 

Ruben Sonne – tlf. 0045 2856 4106 – mail: ruben.sonne@gmail.com 

Præmier:   Der vil være præmier til 1.-2.-3. pladserne i alle klasser 
Stævnet flyves som et åbent stævne, så alle kan være med.  
 
 

Indbydelse til "Eagle Cup" og "Danish Cup" den 4.-7. marts 2022 
Disse to World Cup-konkurrencer afholdes i Norge, og flyvningerne vil foregå på en frossen sø i nærheden af 
byen Gjøvik. Det præcise startsted bliver meddelt om aftenen før Eagle Cup, som skal flyve lørdag den 5. marts. 
Arrangørerne er på Hovdetun Youth Hostel i Gjøvik fredag aften fra kl. 18.00. Der kan man melde sin ankomst, 
få sine startkort og iøvrigt få svar på diverse spørgsmål om konkurrencerne. 
Lørdag kl. 08:45 er der briefing på det valgte startsted.  
Første periode forventes at starte kl. 09:00 med 4 minutters max., forudsat at vejret tillader det. 
Anden periode vil også have 4 minutters max., hvis det er muligt. 
De følgende tre perioder flyves med 3 minutters max. Periodelængderne afpasses efter forholdene. 
Hvis der skal flyves fly-off, vil der blive afholdt en briefing for fly-off deltagerne kl. 15:30. 
Derefter forventes F1A-fly-off'et at starte kl. 16:00, F1B-fly-off'et kl. 16:30 og F1C-fly-off'et kl. 17:00. 
F1Q-flyverne beslutter i fællesskab, hvornår deres evt. fly-off skal afholdes, ligesom de bestemmer energi-
faktoren - om det skal være 3 joule/gram eller evt. mindre. 
Hvis forholdene tillader det, vil første fly-off have 8 minutters maximumstid. Hvis vinden er så kraftig, at man 
ikke kan se modellerne i 8 minutter vil fly-off'et blive afgjort med All Tee. 
Deltagerne skal selv skaffe tidtagere, og arrangørerne beder om at man efter hver flyvning afleverer 
startkortet, så resultattavlen kan opdateres løbende. Der skal være to tidtagere til hver flyvning.  
 
Danish Cup søndag den 6. marts 
Programmet for Danish Cup, der starter med briefing søndag den 6. marts kl. 08:45 er det samme som for 
"Eagle Cup". 
Hvis evt. fly-offs ikke er afviklet søndag aften, vil de blive afholdt mandag den 7. marts senest kl. 08:00 om 
morgenen. 
De to konkurrencer afsluttes søndag aften med middag på Hovdetun Youth Hostel kl. 19:30. 
Der er præmieoverrækkelse samme sted ca. kl. 21:00 i de klasser, der er fløjet færdig. 
Hvis der skal afholdes et fly-off mandag morgen, vil præmieoverrækkelsen i den klasse ske på startstedet efter 
fly-off-periodens afslutning. 
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Mulige overnatningssteder: 
                   Hovdetun Youth Hostel telefon: +47 61171011 
                   Clarion Collection Grand telefon: +47 61140000 
                   Quality Hotel Strand telefon: +47 61132000 

Tilmelding: Danish Cup: steffen.hjorth.jensen@gmail.com 

                   Eagle Cup: vnereng@online.no – OBS: Senest 1. marts 

Deltagergebyr:             Seniorer 30 Euro pr. klasse, juniorer 15 Euro pr. klasse – betales fredag eller 30 min før 
briefing           
Se de norske Coved-19 regler på hjemmesiden Entrynorway.no før du tager afsted.                      
 
 

Classic A1 postkonkurrence 2021 – hæderlige danske resultater 
Stuart Darmon har sendt os det endelige resultat af sidste års worldwide postkonkurrence for klassiske A1-
modeller – dvs. modeller som er konstrueret og offentliggjort mellem 1951 og 1961.  
Fem danske fritflyvere byggede nye modeller eller bankede rusten af gamle A1-modeller, der havde ligget på 
loftet i adskillige år. Af disse fem lykkedes det de tre at opnå flyvetider inden 2021 sluttede. 
Jens-Ole Larsen byggede en flot "Aiglet", som kom ud for et alvorligt uheld i sin første højstart. Den blev 
repareret – men Jens-Ole nåede desværre ikke at få konkurrencestarter. Henrik Iskov satsede på en af sine 
gamle Pjerri 75-modeller, som efter sigende skulle befinde sig et sikkert sted på Henriks loft. Men han fik aldrig 
fundet hele modellen frem, så heller ingen points til ham. 
Men Erik Jakobsen, Morten Brøns og undertegnede fik både bygget og fløjet og kom dermed på resultatlisten. 
Den ser således ud: 
 
CLASSIC A1 GLIDER POSTAL 2021 RESULTS 
 
1.  Colin Foster        GBR      30+60+90+120+150+180+90=720 
2.  John Williams     GBR      30+60+90+120+103=               403 
3.  M. Campbell       AUS       30+60+90+119 =                      299     
4.  J. Mackey (J)      GBR       30+60+90+108=                      288 
5.  E. Jakobsen        DAN       30+60+90+107 =                     287  
6.  M. Brons             DAN        30+60+90+105 =                    285 
 7.  S. Darmon         GBR        30+60+90+82=                       262 
8.  P. Watson           GBR        30+60+90+75=                       255 
9.  S.Dixon              GBR        30+60+90+74=                       254  
10. G. Warburton    GBR        30+60+90+79=                      250 
11. B. Lavis             GBR        30+60+90+0=                         180 
12. P. Tribe             GBR        30+60+66=                             156 
13. K.Best               GBR        30+60+58-                               48 
14. K. Faux             GBR        30+60+42=                             132 
15. P. Masterman   USA       30+42                                         72 
16. P. Grunnet         DAN       30                                              30 
 
TEAM COMPETITION 
1. J. Williams, K. Faux, B. Lavis                                          715 
2. S. Darmon, K. Best                                                          410 
 
JUNIOR WINNER 
James Mackey                                                                     288 

Stuart Darmon har stillet os en gentagelse af konkurrencen i 2022 i udsigt. Han skriver, at ligesom kun ca. 
halvdelen af de danske Classic A1-entusiaster opnåede tider, så var der også mange englændere, som ikke fik 
fløjet, selvom de var klar med modellerne. Forhåbentlig kommer de i luften i 2022. 
 
 

Danskere til Fab Feb ved Lost Hills i Californien 
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Steffen Jensen og Jes Nyhegn er – så vidt vides – de eneste danske deltagere ved de tre amerikanske "Fab Feb" 
World Cup-konkurrencer, som bliver afholdt fra 12. til 19. februar. 
Steffen har lovet at supplere de officielle resultater fra konkurrencerne med mere dybtgående analyser af 
årsagerne til de forhåbentlig gode resultater, som de to herrer opnår. 
Et kik på vejrudsigten for området omkring Lost Hills er ganske lovende. Vinden vil de fleste dage ligge omkring 
0-2 m/sek., temperaturen svinger mellem ca. 20 midt på dagen og frysepunktet om natten, og det ser ud til at 
blive meget tørt. 
 
 

Vedhæftet – Forslag til CIAM plenarmødet i april måned 2022 
Vi har planket vedhæftede tekst fra det amerikanske blad SEN – og de har det fra det engelske Free Flight 
News, som Ian Kaynes redigerer. Ian er også sekretær for FAIs tekniske fritflyvnings-komité, så han modtager 
alle indkomne forslag. 
Teksten er på engelsk – jeg har ikke haft tid til at oversætte, men i nær fremtid vil der nok komme en 
gennemgang af forslagene på dansk. Vi skal vurdere, hvordan vi stiller os til de forskellige forslag – det plejer at 
ske ved, at vi gennemgår forslagene i en Nyhedsmail og beder medlemmerne om at sende besked om, hvilken 
holdning de har til forslagene. 
Normalt deltager der en repræsentant for Modelflyvning Danmark til CIAM plenar-mødet, og han vil så 
forelægge vores mening for forsamlingen. 
Men her er altså en mulighed for at læse forslagene allerede nu, hvis du har lyst og behersker engelsk. 

 
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 
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 – tilmelding på mail: vnereng@online.no 
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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