
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 29. marts 2022 
 
Vårkonkurrence på Kongenshus Hede lørdag 30. april  
Årets første nationale udendørs fritflyvningskonkurrence afholdes den 30. april 2022 på Kongenshus 
Mindepark, Vestre Skivevej 142, Viborg. 
Der flyves i de gængse klasser F1A, F1B, F1H, F1Q, F1S, P30 og chuck, ligesom vintage og 
veteranmodeler er meget velkomne. 
 
Vi mødes til briefing kl. 9.45 midt ude på pladsen på grusvejen mellem restauranten og udkigstårnet. 
Det er tanken, at der fra kl. 10.00 flyves mellem 5 og 7 runder, afhængig af vind og vejr, ligesom max-
tider og periodelængder også afstemmes herefter. Deltagerne tager tid på hverandre og hinanden. 
Konkurrenceledelsen forbeholder sig retten til at afvikle et altimeterflyoff, hvis deltagerne skulle 
blive for dygtige …… 
 
Tilmelding er ikke strengt nødvendig, men imødeses gerne, og de tilmeldte vil modtage info om 
eventuelle justeringer af arrangementet som følge af f.eks vejrlig, forkølelse, ufred eller anden 
fårsemasjør. 
 
Tilmelding kan ske til undertegnede pr. mail på Landlyst@nielsen.tdcadsl.dk eller på SMS på 
61663342, hvor mundtlig tilmelding ligeledes kan foretages. 
 
Deltagere vil blive opkrævet et beskedent gebyr på kr. 40,- der ubeskåret går til Mindeparkens drift. 
 
Vel mødt. 
 
Leif 
 

 
Majtävling ved Uppsala lørdag 7. maj 
David Thorsén har sendt en invitation til den traditionelle Majtävling på nogle marker nær Uppsala i Sverige. 
Der er ca. 800 km kørsel fra Øresundsbron, men hvis man alligevel har tænkt at se hvordan foråret tager sig ud 
på de kanter, kan man jo tage modeller med og vise vore svenske brødre, hvordan de skal bruges ..... 
Af indbydelsen fremgår, at der skal flyves på Eriks marker. Og skulle du ikke vide, hvor de befinder sig, kan du 
møde op ved kirken kl. 8.30 og få nærmere besked. Selve konkurrencen flyves uden perioder fra kl. 10 til 15. 
Eventuelle fly-offs fra ca. 15.30. 

Få yderligere oplysninger fra David – skriv til mail: dvd.thorsen@gmail.com. 

 
 
Pulje-midler fra Modelflyvning Danmark 
Modelflyvning Danmark afholdt repræsentantskabsmøde for godt en uge siden. Der er endnu ikke kommet 
noget referat, men blandt beslutningerne var, at der blev afsat en million kroner til pulje-midler, som 
enkeltmedlemmer og klubber kan ansøge om i 2022. 
Jeg har talt med vores sportschef Erik Dahl Christensen og forhørt mig om, hvilke kriterier man anlægger, når 
man skal tage stilling til eventuelle ansøgninger. 
Først og fremmest skal ansøgningen selvfølgelig være relevant – formålet skal have noget med modelflyvning 
at gøre. Men dernæst skal formålet være til gavn for mange. Man vil f.eks. næppe blive tilgodeset, hvis man 
f.eks. ansøger om noget, som kun er til gavn for en selv eller for en ganske snæver kreds af modelflyvere. 
Tidligere pulje-midler er i høj grad gået til materiel til vedligeholdelse af modelflyvepladser (plæneklippere og 
den slags) eller til udbygning/nybygning af klubhuse. Der er også ydet støtte til anlæggelse af en ny 
linestyringsbane centralt placeret i landet, så rigtig mange kan få glæde af den. 
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Hvis nogen blandt Fritflyvning Danmarks medlemmer har gode, støtteværdige projekter efter ovenstående 
retningslinier, er det bare om at komme frem med ideerne. Jo hurtigere, jo bedre.  
 

 
Snart kan du få Modelflyvenyt som pdf-fil 
MDKs repræsentantskabsmøde besluttede, at det for fremtiden bliver muligt at "slippe for" at få Modelflyvenyt 
i postkassen – man kan få det som pdf-fil i sin mail-box i stedet. 
Der har været en større gruppe medlemmer, der har protesteret over det unødvendige papirspild, som bladet 
giver anledning til. 
Da Modelflyvenyt er MDKs væsentligste informationsorgan, har det været afgørende for bestyrelsen, at alle 
medlemmer fortsat modtager bladet, så alle får de informationer, som bladet indeholder. 
Hvornår det bliver muligt at få bladet digitalt vil man nok kunne læse i et kommende nummer af 
Modelflyvenyt. 
 
 

Kramkisten 
Sælges: 
Brugte elektroniske eMAX-timere fra Texas Timers til F1S-modeller. Som nye – 200 kr. pr. stk. 
Jeg har også et par brugte 4-funktions F1Q-eMAX-timere, som koster 350 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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