Gershøj den 1. Juni 2018

POPS 2018 – Invitation – revision 2
Så skal vi have sat det store kryds i kalenderen igen for POPS 2018. Datoen
er som tidligere udsendt, den 18. og 19. august 2018.
POPS-DK 2018 skal foregå på Lolland-Falster Airport i forbindelse med
storflystævne.
Tilmelding til POPS 2018 skal ske på FDK’s hjemmeside for såvel
springere som ikke springere:
http://www.faldskaermsklubben.dk/?tilmelding=484f48413b312d3b3b3438

Med hensyn til overnatning, er der muligheder på Lungholm:
i Portnerbolig, 4 dobbeltværelser.
i Godskontorværelser 4 dobbeltværelser.
Begge steder incl. forbrugsafgifter, linned/håndklæder, slutrengøring og delt badeværelse.
Jeg har fået en rigtig god pris fra slotsforvalteren, hvis vi lejer begge boliger, på 10.000,- kr. for to
overnatninger. Det giver en pris på 1250,- pr. værelse for 2 nætter. Det er dog uden morgenmad, men
det forefindes på flyvepladsen.
Ved mindre antal end 8 dobbeltværelser, er prisen en lille smule højere.
Alternativt er der 10 dobbeltværelser (foreløbig reserveret) på Hotel Factory Lodge i Holeby for en pris
af:
1 overnatning: 899.- pr. dobbeltværelse (incl. morgenmad og eget bad)
1 overnatning: 695,- pr. enkeltværelse (inc. morgenmad og eget bad)
Der vil være 3 campere til at benytte på pladsen. Vælger man det, er det først til mølle princippet, der
vil gælde. Prisen er 500,- kr. pr. nat. Linned kan lejes.
Hvis man vil benytte sig af de tre ovennævnte muligheder, vil jeg bede Jer tilmelde jer så snart som
muligt, da der en deadline til hotellerne for endelig booking på 1. juli.
Der vil blive lavet morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad fredag og en 3-retters meny lørdag
på flyvepladsen.
Vi afvikler POPS mesterskabet som Hit & rock, som er den konkurrence, som giver POPS-mesteren.
Præcisions konkurrencen afvikles som speedpræcision.
Da der samtidig skal laves en formationsrekord for pops’er og sos’er, vil det sikkert blive sådan, at i
forbindelse med rekorden ender springet i et hit&rock spring eller et speedpræc. spring.
Der vil være præmier til hold.
Programmet ser foreløbig sådan ud: (ændringer i programmet kan forekomme)
Fredag den 17. august 2018
Stævnet starter kl. 0090
(ingen POPS konkurrence fredag)

Gershøj den 1. Juni 2018
Lørdag den 18. august 2018
Kl. 09:00

Briefing i/ved hangaren på Lolland-Falster Airport

Ca. kl. 12:30 vil der være en let frokost
Efter frokost fortsætter springvirksomheden
Søndag 19. august 2018
KL. 09:00

springvirksomhed fortsættes

Ca. kl. 12:30 en let frokost
Ca. kl. 13:00 Præmieoverrækkelse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 19. august 2018 kl. ca. 13:30 – 14:00 (afhængig af
spring). Dagsorden ifølge lovene. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Lolland-Falster
Airport.
Hvis der er spørgsmål eller tvivl, så tøv ikke med at kontakte undertegnede.
Lisa Holstein, Gershøj Havnevej 12, 4070 Kr. Hyllinge – holstein.sode@dlgmail.dk
eller på telefon 47 52 87 86 eller mobil 42 38 81 32
Vi glæder os til at se Jer alle sammen.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Lisa Holstein/kasserer
Ret til ændringer forbeholdes.

