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Indbydelse: 
Kom til Taulov-klubbens sommerlejr! 
Taulov Modelflyve Klub holder som sædvanligt sommerlejr i uge 28, og alle fritflyvere er velkomne. 
Sommerlejren åbner onsdag d. 13. juli, så vi lige kan nå hjem fra Öland og pakke om. 
Vi bor igen i Estvad lejren på Hjelm Hede. Der er både køkken og ledige senge, hvis det ønskes.  
De sidste år har de klippet området over for lejren ud mod parkeringspladsen, så vi har kunnet hyggeflyve lige 
udenfor. Selve heden kan stadig bruges, bare vi lige tænker os om med hensyn til ulve-hegnene, for de er 
svære at komme over.  
Sommerlejren slutter søndag d. 17. juli i løbet af eftermiddagen.  
Hvis I vil høre nærmere kan I kontakte Hugo Ernst eller Thomas Røjgaard – tlf. 51 90 15 95 –  eller bare komme 
forbi. 
 

 
Skal der afholdes Høstkonkurrence på Kongenshus Hede 
lørdag den 30. juli? 
Peter Rasmussen, der koordinerer Fritflyvning Danmarks konkurrencekalender, har konstateret, at der 
tilsyneladende er meget lille interesse for den annoncerede Høstkonkurrence lørdag den 30. juli. 
Hverken Peter selv eller Steffen Jensen, der i sin tid blev udpeget til at være konkurrenceleder af stævnet, har 
mulighed for at deltage. Det samme gælder en række andre, som Peter har talt med i håb om at finde en 
afløser på konkurrenceleder-posten. 
Så derfor: Hvis du har lyst til og mulighed for at være konkurrenceleder den 30/7 (reservedag 31/7), så kontakt 

venligst Peter på mail: pr.arkitekter@gmail.com og meld dig til posten. Peter vil give dig de nødvendige 

oplysninger om brug af pladsen, afrapportering mv. Du skal desuden give undertegnede – mail: 

pergrunnet@hotmail.com – besked om at sende en indbydelse ud til konkurrencen. 

Hvis ingen melder sig som konkurrenceleder – og det vil sige, hvis der ikke kommer en indbydelse til 
Høstkonkurrencen – så er den aflyst. 
 
 

Heath Cup og Danmarksmesterskaberne 2022 på Kongenshus Hede 
Der går meget lang tid mellem f.eks. Heath Cup og årets Danmarksmesterskaber til man kan læse referatet af 
stævnerne i Modelflyvenyt. Det skyldes især Modelflyvenyts meget lange produktionstid, hvor stoffet normalt 
skal afleveres lidt over en måned, før bladet udkommer. 
Men hvis man er nysgerrig efter at høre om resultaterne, kan man gå ind på Modelflyvning Danmarks 

hjemmeside www.modelflyvningdanmark.dk – og trykke på fritflyvnings-ikonet. Så kommer en side med 

links til fritflyvnings-artikler – og nederst i den er der et link til ”JHC”. Det trykker man på – og efter lidt ventetid 
åbner en side med oplysninger om ”Jutland Heath Cup” og DM-2022. Her finder man bl.a. en komplet 
resultatliste. 
Det var vidunderligt vejr begge dage – der var fly-off i alle klasser til JHC – og det er længe siden, der har været 
så mange deltagere til en fritflyvningskonkurrence i Danmark! 
 

 
Scandinavian Free Flight Week – tre World Cups på fire dage! 
Dette er absolut sidste udkald til de tre World Cup konkurrencer, der samlet kaldes ”Scandinavian Free Flight 
Week”, og som afholdes på en 4x7 km stor plads på Öland i Sverige.  
Foreløbig er der tilmeldt syv danske deltagere samt Alexander Maksimov, som er ukrainer, men midlertidigt 
opholder sig i Danmark pga. krigen. 

Du finder de relevante oplysninger om stævnerne på hjemmesiden www.norbergsfk.se. 

Klik på et link til ”Swedish Cup” – det vil føre dig til den aktuelle side om Scandinavian Free Flight Week. 
På samme side vil der dukke resultater op fra årets konkurrencer efterhånden som de bliver skrevet på den 
elektroniske resultattavle. 
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Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
07.-10.07   Norwegian Cup, Swedish Cup, Danish Summer Cup, Alvaret, Öland, Sverige 
                   - konkurrenceleder Steffen Jensen 
13.-17.07   Sommerlejr arr. af Taulov Modelflyve Klub – se teksten ovenfor! 
30.07          Høstkonkurrence, Kongenshus Hede – se teksten ovenfor! 
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 

 
 
 

 

mailto:pergrunnet@hotmail.com

