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Kære venner, 

Efter vores generalforsamling i Næstved i 2017, hvor vi besluttede at afskaffe såvel 

præcisionsspring som gyngestol til vores årlige POPS mesterskaber, og i stedet 

springe formation fra store fly, har det budt på nogle udfordringer hen ad vejen. 

Som alle ved, så er der ikke ret mange store fly i Danmark, og vi har prøvet dem 

der er. Vi har været gæster på Lolland et par gange og nydt godt af den store 

Caravan OY-FDK, og i 2019 var vi gæster i Herning, og sprang fra den lille Caravan. 

At vi har besluttet at springe fra store fly, gør det meget vanskeligt, ja næsten 

umuligt, at tilgodese den rytme vi har haft i mange år, hvor vi besøgte klubber vest 

for Storebælt det ene år og øst for Storebælt det andet år. 

Efter at Dropzone DK i Herning ikke er medlem af DFU mere, indskrænker det 

mulighederne yderligere. 

KFK i Vamdrup er ved at anskaffe en Pilatus Turbo Porter PC6, men det er 

åbenbart ikke ligetil at få fat i sådan et apparat, for i hvert fald er der ikke dukket 

nogen Pilatus op i Vamdrup endnu. Ydermere har KFK solgt deres TR182, og så er 

det bestemt ikke nemt. Dog siger vandrørene, at der kommer stort fly til Odense. 

Imidlertid skal vi se de lyse sider, og glæde os over, at vi igen i år er gæster hos 

Faldskærmsklubben Nordenfjords, som med stor velvilje har sagt ja til, at vi må 

komme igen, selvom vi også var her sidste år. Klubben har nemlig endelig fået 

gang i deres Cessna T206, og så længe at POPS formationsspring ikke bliver større 

end 3-4, eller 5-way, så er en T206 et fantastisk fly. 

Det er meget kedeligt at klubbens formand og medstifter, Morten Rom, er bundet 

til sygesengen. Men vi ønsker Morten snarlig og rigtig god bedring, med alle de 

bedste håb og ønsker for fremtiden. 

I skrivende stund er POPS’ landshold til WPM i  Netheravon i England, en gammel 

militær flyveplads, hvor jeg selv sprang sammen med de Røde Baretter i 1968. 

Det er den helt store medajleregn som har tilsmilet landsholdet. De kommer hjem 

med både guld, sølv og bronzemedaljer. En formidabel indsats. Godt gået gutter. 

Og da de er til stede i dag, er jeg sikker på at vi kan få en beretning fra dem, 

krydret med en masse gode røverhistorier. 
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I bestyrelsen har vi afholdt en del elektroniske møder, og der har været gang i e-

mailen. Nogle gang med lidt misforståelser, fordi ”Svar til alle” ikke altid har ramt 

rigtigt. 

Men igen i år er det Lisa vi kan takke for det store arbejde med at koordinere og 
sørge for at tingene sker. Det er også hende som har arrangeret jubilæumsfesten 
på Tannishus,  og det er Lisa der holder styr på medlemstallet: 
En stor tak til Lisa. 
 
Med alle indmeldelser og udmeldelser ser situationen i år sådan ud: 
Vi er  57  medlemmer imod  60 sidste år. 
Der er  4  Medlemmer af DFU igennem POPS 
Og      40 er aktive medlemmer i andre klubber 
Og      13 er tilknyttede medlemmer  
 
Desværre måtte vi jo sige farvel til Bent Bordin sidste år. Han havde kampvilje nok 
til at deltage i POPS i 2021, men tabte kampen mod sygdommen til sidst.           
Æret være hans minde. 
 
Det er en stor fornøjelse at kunne byde DFUs formand (kvinde) velkommen i POPS. 
Louise har gjort os den ære at deltage i løjerne på Sindal Lufthavn i år, og vi håber 
du kun har fået gode oplevelser med hjem herfra. 
 
Jørgen Strygejern administrer fortsat vores hjemmeside. Det skal du have stor tak 
for Jørgen. 
 
Vores rutinerede dommerteam blev jo sidste år udvidet med Susanne Bruun 
Andreasen, og det var et velkomment pust. Jeg er bange for at vi ikke rigtig fik 
budt Susanne velkommen, så det vil jeg benytte lejligheden til her. Der skal rettes 
en stor tak til det samlede dommerpanel for den store indsats. 
 
Igen i år har det været en stor fornøjelse at arbejde sammen med de entusiastiske 

folk her i Faldskærmsklubben Nordenfjords. Morten Rom overlod koordinationen 

til Christian, og vi har følt os meget velkommen. 

Inden dette års POPS arrangement, holdt vi et koordineringsmøde, hvor vi havde 

fornøjelsen, at trække på Karin og Svend Brøsteds store erfaring som dommere 
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ved utallige hjemlige og internationale mesterskaber. Tusind tak for jeres positive 

og konstruktive input. 

Vi skal heller ikke glemme at sende et par anerkendende ord til jer springere, som 

deltager aktivt i at få de hjemlige mesterskaber til at blive til noget. I har rejst til 

Nordjylland, for at se det hele lidt fra oven. Tak til jer. 

Det er jo jer der skal være ambassadører for POPS, når I kommer ud på pladserne 

rundtom i landet. Vi skal jo stadig huske på at man sagtens kan være medlem af 

POPS-DK uden at melde sig ud af sin gamle klub. 

Det er mit håb at alle jer aktive springere, vil bygge bro, ikke alene til de unge 40 

års springere rundt om i klubberne, men også internationalt, således at vi igen kan 

få besøg af POPS’er fra nær og fjern til vore årlige stævner. 

Det bringer mig til at nævne Morten Roms planer for næste år. I virkeligheden var 

det jo ikke meningen at vi skulle have været til Sindal i år, men næste år i 2023. 

Morten og gutterne i Faldskærmsklubben Nordenfjords, har allerede lagt planer 

for POPS mødet til næste år. Det er nemlig således at de Norske Veteraner har 

givet tilsagn om at komme til Sindal i 2023. og hvis det kan lade sig gøre vil de tage 

den norske DC-3’er med. Ydermere er der planer om en helikopter, så der bliver 

rigeligt med flykapacitet.  

Mortens ide var at gøre POPS 2023 til en landskamp mellem Danmark og Norge, 

og det kunne blive alle tiders stævne. På POPS’ vegne er jeg meget taknemmelig 

for at Faldskærmsklubben Nordenfjords både har mod på at være værter for os 

igen, men også, at de allerede nu har lagt så store planer for et fantastisk stævne 

til næste år. Faldskærmsklubben Nordenfjords fortjener en stor hånd. 

I år har jeg været TOP POP for Danmark i 40 år. 

En sommerdag i 1981 tog jeg sammen med Kurt Danielsen, mangeårig formand for 

FF66 og daværende vicepræsident for DFU, initiativ til at stifte den danske afdeling 

af Parachutists Over Phorty Society, og den 3. oktober 1981 hold vi stiftende 

generalforsamling på Flyvestation Avnø, som var FF66’ springplads. 

POPS bevægelsen startede i USA allerede i 1966, med det formål at fastholde 

ældre springere i sporten, også selv om de ikke springer mere. 
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På det stiftende møde blev John Pedersen, ÅFC, valgt som formand, men da han 

mistede interessen, blev jeg valgt som TOP POP året efter i 1982. 

POPS-DK har gennemlevet mange sjove stævner, lige fra improviserede træf på en 

mark, til store stævner med international deltagelse. Igennem 80serne og 90erne 

var det almindeligt at POPSer i Europa besøgte hinanden ved de årlige stævner. 

Bl.a. var det Hollænderne og Tyskerne, som foreslog at det danske POPS skulle 

ligge i den sidste weekend i august, så de havde mulighed for at deltage. 

Den internationale deltagelse i de danske POPS mesterskaber, er dog med tiden 

ebbet lidt ud, selvom vi da har haft fornøjelsen at have World TOP POP med et par 

gange. I 1996 i Vamdrup havde vi besøg af Alicia og Pat Morehead, og i 2018 

sprang Guido med fra FDK i Maribo. 

I 1990 havde jeg fornøjelsen af at arrangere og lede dansk POPS deltagelse i det 

første WPM der blev afholdt i Ettamoga i Australien. Det blev et fantastisk stævne, 

hvor vi sprang fra 2 stk AS350 helikoptere.  Vi rejste ud via Bangkok i Thailand, og 

fra Australien fortsatte vi rundt om jorden via Fiji og USA til Danmark. 

Jeg har været dansk POPS mester 3 gange og jeg har en guldmedalje i 10 way 

scramble speedstar fra WPM i Empuria Brava i Spanien i 1995. 

Det har været en stor fornøjelse at være TOP POP igennem alle årene, og jeg har 

lært mange festlige mennesker at kende, både i ind- og udland. POPSer er i bund 

og grund nogle rigtig dejlige mennesker. 

Men nu synes jeg at jeg har aftjent min værnepligt, og der skal nye boller på 

suppen. Derfor skal vi i dag vælge en ny TOP POP for Danmark. 

Det vil dirigenten vende tilbage til under dagsordenens punkt 8 

Jeg er glad for den udvikling POPS har været igennem, og det er mit håb at den 

gode tendens fortsætter.  

Dermed vil jeg gerne udråbe et leve for et godt, hyggeligt og fremgangsrigt POPS-

DK 

3-foldigt hurra. 

John Holstein 

TOP POP 


