Planlægningshjælper
Ver. 1.0
Efterhånden som du skriver i felterne tilpasser de sig teksten.

Landsholdsplanlægning for (klasse) F3F til
(mesterskab) VM F3F 2018
Hvilke placeringer vil I minimum have?

Holdleder: Søren Krogh
•
•
•
•

Hold: Gerne i top 6
Individuelle: gerne i top 10-25
Skrænterne på Rügen ligner de danske –
kan have betydning for resultatet.

•

Hvordan vil I træne for at nå disse mål?
Vi afholder fælles træning løbende.
Sørens store afstand til fælles træning, gør at
han nogle af gangene træner med
klubkammerater i Sønderborg området
Hvordan vil I holde hinanden op på disse mål?
Det gør vi ved samlingerne, da tiderne skrives
ned og vi hjælper hinanden med finpudsning af
flyvestil.
Hvem løser disse opgaver?

Hvem skal sponsorer jer og til hvad?
Hvem sørger for det?
Hvilken landsholduniform vil I have?

Hvem skriver referat fra stævnet når I er
kommet hjem?
Send referatet til MFN senest 4 uger efter
stævnets afslutning. Husk flotte billeder.

•
•
•
•
•
•
Ingen
•
•
•
•

Træning: Knud har lavet skema med
træningsdage
Transport: Kaj og Benthe kører selv
Søren og Knud laver samkørsel
Mad og drikke: Samme fremgangsmåde
Logi: Camping / hoteller tæt på hinanden.
Andet: Knud klarer tilmeldingen

Design: De nye jakker mm skal bestilles.
Økonomi / Sponsorat
Ansvarlig:
Ansvarlig: Fælles.

Præsenter alle deltagerne på landsholdet med
billeder.

Søren Krogh: Den 6177
Flere danske mesterskaber i F3B, F3J, F3F.
Nr. 10 ved VM F3F 2012.
Nr. 5 ved EM F3F 2013.
3. pl. for hold til VM-F3F i 2016
Desuden også gode
resultater ved Euro-tours
og World Cups.

Knud Hebsgaard: Den 7854
Flere danske og nordiske
mesterskaber i F3F, samt
sejr i en afdeling af
euro-touren.
3. pl. for hold til VM-F3F i 2016
Startede modelflyvning i 1975.

Kaj H. Nielsen: Den 7733
Kendt indenfor
F3C, F3A, Imac, F3F.
Flere danske
mesterskaber indenfor
hver klasse.
F3F også flere nordiske
mesterskaber.
3. pl. for hold til VM-F3F i 2016
VM F3F 2012 Hold: Rügen ( Tyskland )

Søren, Kaj og Knud: Vi blev samlet nr. 7 i hold
konkurrencen.

VM F3F 2014 Hold: Slovakiet

Søren, Kaj og Knud: Igen nr. 7 i hold konkurrencen.
Kaj blev nr. 6 individuelt.

VM F3F 2016 Hold: Danmark

Søren, Kaj og Knud: Flot 3. plads i hold
konkurrencen.
Søren blev nr. 15 individuelt.

VM F3F 2018 Hold: Rügen ( Tyskland )

???

