
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 31. august 2022 
 
 
Ufuldstændig information om Erik Knudsen Memorial 2022 
I den seneste nyhedsmail kunne man læse indbydelsen til årets Erik Knudsen Memorial, som blev annonceret til 
at blive afholdt en uge tidligere end det hidtil var fremgået af konkurrencekalenderen. 
Enkelte har derfor spurgt, om det mon kunne passe, eller om der var sket en ombytning af datoerne. 
Derfor denne ekstra Nyhedsmail, så alle kan være helt sikre! 
Årets Erik Knudsen Memorial er flyttet en uge frem, så datoen bliver søndag den 4. september. Se indbydelsen 
nedenfor – det er en gentagelse af, hvad der stod i seneste Nyhedsmail. 
Adressen er flyttet, fordi bondemanden, der låner sine marker ud til os, er blevet færdig med høsten tidligere 
end forventet. Det betyder, at vi kan få mulighed for at flyve fra stubmarker søndag den 4. september. Hvis vi 
holdt fast i den senere dato, ville markerne være pløjet – og det er altså sjovere at flyve fra en stubmark end fra 
en pløjemark! 
I skrivende stund ser vejrudsigten fornuftig ud. Vind mellem 4 og 6 meter i sekundet, sol det meste af dagen, 
tørvejr og temperaturer omkring 20 grader. Da terrænet på Skjern Enge er meget fladt med yderst begrænset 
bevoksning, er risikoen for turbulens ganske lille. 
Så der er gode betingelser for en dejlig flyvedag! 
 

 
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 der 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 
 
 

SIDSTE – Vedr. Jyllandsslaget den 15. oktober 
Det vil ikke være muligt at flyve Jyllandsslaget på Kongenshus Hede søndag den 15. oktober, da hele heden er 
udlånt til filmoptagelser. Vi har fået besked om, at det vil være umuligt at afholde konkurrencen i oktober 
måned. 
Peter Rasmussen og Leif Nielsen er derfor gået i sving med at finde en alternativ måde at afvikle Jyllandsslaget 
på i år – enten et andet sted og/eller en anden dato. 
Der bliver udsendt ny indbydelse, så snart det er muligt! 



 

 
Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
04.09          Erik Knudsen Memorial, Skjern Enge – konkurrenceleder Ole Vestergaard 
Ukendt dato                Jyllandsslaget – 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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