
 
 
 
           Nytår 2017 / 18 

Rigtig godt nytår til alle danske POPS’ er,                    
 
 
Velkommen til et nyt år, og for POPS-DK vil 2018 ikke bare være et nyt år, det vil også være året, 
hvor vi tager skeen i en anden hånd, og hvor afvikling af det årlige Danske POPS mesterskab 
kommer til at foregå på en ganske anden måde. 
 
I August 2017 afholdt vi den mest skelsættende generalforsamling i mange år. Den blev holdt på 
hotel Kirstine i Næstved, og det var en stor glæde, at så mange var mødt op, selv om stævnet var 
aflyst på grund af for få tilmeldinger. Jeg synes det var flot, og det skal I have stor tak for. 
 
På generalforsamlingen var der nogle ret vidtrækkende forslag til afstemning, og vi vedtog at det 
danske POPS mesterskab i fremtiden skal afvikles på en anden måde, end vi har været vant til.  
De aktive springere vil gerne noget andet og noget mere, end blot at falde ud af en Cessna i 5000 
fods højde. Det var der bred enighed om, og personlig synes jeg, at det er et frisk pust og forfriskende 
nytænkning for måden at afholde POPS mesterskabet på. 
 
Der blev nedsat et udvalg, bestående af de aktive springere med Kim Læsø som bindeled t il 
bestyrelsen.  
 
De væsentlige ændringer i forhold til den måde vi har afviklet POPS mesterskabet på hidtil er, at det 
skal afvikles i forbindelse med et storfly-stævne. Det betyder samtidig, at vi ikke kan bibeholde det 
tidspunkt, vi afholdt stævnet i gamle dage. Det vil blive bestemt af,  hvor og hvornår der bliver afholdt 
et stævne, vi kan hægte os på. 
 
Det vil være de aktive POPS springere, der kommer med udspillet til dette, og det afhænger af 
hvornår den kommende stor-fly kalender foreligger fra DFU. 
Vi glæder os til at være med til at arrangere det første stævne på denne måde. 
 
Så snart vi har nyt fra springerudvalget, vil vi udsende en bulletin. 
 
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle et rigtig godt nytår, med gode spring til alle de aktive POPSer 
som besøger springpladser i både Danmark og udland.  
 
Nu skal vi jo lade op til det næste WPM i 2018 i Australien. 
 
De bedste hilsner 
John Holstein,  
TOP POP DK  
 

 


