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Lempelse af restriktionerne for antal af deltagere i arrangementer  
Regeringen og Folketinget har lempet på begrænsningerne i forsamlingsforbudet, så der fra idag må 
samles op til 50 personer til arrangementer som f.eks. modelflyvekonkurrencer. Naturligvis skal man 
stadig holde afstand og i det hele taget opføre sig så en eventuel smitterisiko bliver mindst mulig. 
Vi kan derfor afholde DM i næste weekend – se nedenfor – ligesom det nu vil være muligt at afholde 
de improviserede træningskonkurrencer som egentlige konkurrencer med resultatlister. 
Udenrigsministeriet fraråder fortsat rejser til Sverige – foreløbig frem til udgangen af august måned. 
Der foregår dog forhandlinger med de svenske myndigheder, så det måske vil være muligt for danske 
deltagere at flyve det uofficielle skandinaviske mesterskab i klasse F1S den 30. august i Bollerup ved 
Ystad i Sverige. Det afholdes sammen med et stort anlagt træf for fritflyvende veteranmodeller. 
 
 

Danmarksmesterskaberne nærmer sig 
Der er forlængst inviteret til Danmarksmesterskaberne for fritflyvende modeller lørdag den 13. juni 
2020 på Kongenshus Mindepark. Som nævnt i indbydelsen i de to seneste nyhedsmails holder 
konkurrenceledelsen øje med vejrudsigten for såvel lørdag som søndag den 13. og 14. juni. Hvis der 
er markant bedre vejrudsigt om søndagen, vil konkurrencen blive udskudt til denne dato. 
Konkurrenceleder Leif Nielsen træffer beslutning om, hvilken dag DM skal afholdes senest på onsdag, 
og der bliver udsendt en Nyhedsmail onsdag aften til alle fritflyvere i Danmark. 
De fleste har sandsynligvis allerede tilmeldt sig DM – skulle du ikke have tilmeldt dig endnu, kan du 
sende en mail til Leif på Landlyst@nielsen.tdcadsl.dk og stadig nå at komme med. 
Vi mødes på konkurrencedagen til briefing kl. 10.00 ved Kongenshus Naturcenter, Vestre Skivevej 
142, Daugbjerg, Viborg.  
Vel mødt, Leif Nielsen – mobil 61 66 33 42 
 
 

NFFS Symposium 2020 
Hvert år udgiver NFFS – National Free Flight Society, som er den officielle amerikanske fritflyvnings-
organisation – et såkaldt Symposium, der samler en række artikler af interesse for fritflyvere. Ofte er 
artiklerne på et højt niveau. 
2020-symposiet koster 60 dollars incl. porto og kan bestilles fra: 
Bill Vanderbeek, 8771 Lakeside Drive, Reno, NV 89511, USA 
Skriv til Bills mail: billVanderbeek@yahoo.com – så får du nærmere oplysninger om, hvordan du 
betaler. Symposiet forventes udgivet i slutningen af juli måned. 
 
 

Aktiviteter for Fritflyvning Danmark 
13/6 Danmarksmesterskaber for udendørs-modeller, Kongenshus Hede  
2-5/7 Scandinavian Free Flight Week, Alvaret, Øland, Sverige 
 AFLYST  
Uge 28 Taulovklubbens sommerlejr, Hjelm Hede 
30/8 Nordisk mesterskab i klasse F1S/E36, Bollerup, Sverige 
 
 

Kontakt 
Nyhedsmailen udsendes af Per Grunnet, der er formand for Fritflyvning Danmar 
Send evt. indlæg til mail: pergrunnet@hotmail.com 
Eller ring på 40 24 68 00. 
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