
Fritflyvnings-Nyhedsmail – 16. oktober 2022 
 
 
Landsmøde i Fritflyvning Danmark søndag den 6. november 2022 
Hermed indkaldes til Landsmøde 2022 i Fritflyvning Danmark. 
Landsmødet afholdes i Vigersted-Hallen, der ligger på Ågerupvej 1, Vigersted, 4100 Ringsted. 
Landsmødet starter søndag den 6. november kl. 10.00 og forventes at vare et par timer. 
Efter Landsmødet vil Udtagelseskomiteen mødes for at udtage landshold til VM 2023. Der kan 
udtages tre holddeltagere samt en eller evt. to reserver i hver klasse. Desuden tillader FAI’s regler, at 
der udtages én kvindelig deltager i hver klasse. 
 
Dagsorden for Landsmødet: 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning for 2022 

3. Bestyrelsens økonomimedlem gennemgår regnskabet 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Forslag til budget for 2023 

7. Distriktslederne forelægger konkurrencekalenderen 

8. Valg af bestyrelse 

9. Valg til udtagelseskomiteen 

10. Valg af to revisorer 

11. Eventuelt 

12. Fastlæggelse af tid og sted for næste Landsmøde 
 

Indkaldelse af forslag til behandling på Landsmødet 
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på Landsmødet, skal fremsendes som mail til 
formanden – pergrunnet@hotmail.com – senest søndag den 30. oktober. Forslagene vil blive 
udsendt i en Nyhedsmail en af de første dage i november måned, så medlemmerne er orienteret om 
dem inden Landsmødet. 
Efter Landsmødets afslutning vil der være frokost til deltagerne. 
 
Tilmelding til Landsmødet 
Du skal være medlem af Modelflyvning Danmark for at kunne deltage i Landsmødet. 
Af hensyn til indkøb til frokosten vil det være dejligt, hvis du tilmelder dig på forhånd. Send en SMS 
eller mail til formanden, Per Grunnet – mail: pergrunnet@hotmail.com – SMS: 40 24 68 00 
 
Nuværende bestyrelse: 

Per Grunnet – formand 
Steffen Jensen – næstformand 
Thomas Røjgaard – økonomimedlem 
Lars Buch Jensen – fritflyvningsredaktør 
Peter Buchwald 
Peter Rasmussen – distriktsleder 

Nuværende Udtagelseskomite: 
Steffen Jensen (formand) 
Peter Rasmussen 
Lars Buch Jensen 
Christian Schwartzbach 
Peter Buchwald 
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Karsten Kongstad 
Nuværende revisorer:  

Rasmus Ernst 
Jørgen Korsgaard 

 
 

Indendørs-flyvning i Vigersted-Hallen efter Landsmødet afslutning 
Når Landsmødet er afsluttet, åbner Vigersted-Hallen for indendørs fritflyvning for alle. 
Benyt dagen til at trimme og teste dine modeller, så du er forberedt på indendørs-DM for 
fritflyvende modeller, som forventes afholdt i Vejle enten den 11. eller 12. februar 2023. 
Det er både let og hurtigt at bygge indendørs-modeller, så du kan godt nå at lave nye modeller inden 
Landsmødet, hvis du ikke allerede har nogle. 
I Vigersted kan du få motorgummi i passende tykkelser og mængder, du kan benytte et par fælles 
optrækkere til at trække motoren op, og du kan få hjælp fra mere erfarne indendørsflyvere, hvis du 
har behov. 
Husk at tage indendørs-fodtøj med (dvs. helt rene sko med bløde såler, f.eks. Mao-sko), og husk en 
ekstra sweater. Der er lukket for både varme og ventilation for at sikre helt rolig luft i hallen. 
 
 

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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