Gershøj den 1. april 2019

POPS 2019 – Invitation
Så skal vi have sat det store kryds i kalenderen igen for POPS 2019. Datoen
bliver den 31. august til 1. september 2019.
POPS-DK 2019 skal foregå på Dropzone Denmark i Herning, som vi har
fået en aftale med, og som meget gerne vil se os.
Hvis nogen skulle være i tvivl om Dropzone Denmark’s medlemskab af DFU,
er de den 16. marts blevet medlem af DFU.
Tilmelding til POPS 2019 skal ske til undertegnede, som så formidler
videre til Dropzone Denmark
Frist for tilmelding er den 15. juni, og betingelsen for, at vi afholder POPS 2019 er, at der
minimum vil være 6 springende deltagere.
Indkvartering kan ske på pladsen, i telt, campingvogn eller i Dropzone Denmarks bunk house.
Alternativt har vi reserveret et lille antal værelser på Hotel Eyde i Herning for de, som gerne vil det.
Og her er prisen per overnatning:
1195,-/nat i dobbeltværelse med morgenmad
995,-/nat i entkeltværelse med morgenmad
Ved tilmelding vil jeg gerne vide, hvem der overnatter på pladsen, i egen campingvogn eller i bunk
house, samt hvem, der skal reserveres værelser til på hotellet.
Frokost og aftensmad vil foregå på flyvepladsen. Hvor aftensmad er for egen regning, frokost er på
POPS regning lørdag og søndag
Der er selvfølgelig mulighed for at komme fredag.
Vi afvikler POPS mesterskabet som Hit & rock, som er den konkurrence, som giver POPS-mesteren.
Præcisions konkurrencen udgår og i stedet vil der blive en POPS FS, POPS speed star, SOS FS og
SOS speed star. Det kan være 3-mands eller 4-mands, det kommer an på antal af springere
Der vil være dommere til alle discipliner.
Skulle der være nok springere til at lave en POPS/SOS rekord, var det jo en mulighed.
Der vil være præmier til POPS mester, hit&rock samt til FS og speed star.
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Fredag den 30. august 2019
Ankomst og spring, hvis man ønsker det.
Lørdag den 31. august 2019
Kl. 09:00

Briefing

Ca. kl. 12:30 vil der være en let frokost
Efter frokost fortsætter springvirksomheden
Søndag 1. september 2019

Gershøj den 1. april 2019
KL. 09:00

springvirksomhed fortsættes

Ca. kl. 12:30 en let frokost
Ca. kl. 13:00 Præmieoverrækkelse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 1. september 2019 kl. ca. 13:30 – 14:00 (afhængig
af spring). Dagsorden ifølge lovene. Generalforsamlingen vil blive afholdt Dropzone Denmark.
Send post/mail til:
Lisa Holstein, Gershøj Havnevej 12, 4070 Kr. Hyllinge – holstein.sode@dlgmail.dk
eller på 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.

