Gershøj den 1. marts 2021

POPS 2021 – Invitation – 40 års jubilæum
Så skal vi have sat det store kryds i kalenderen igen for POPS 2021. Datoen
bliver den 21. – 22.august 2021.
POPS-DK 2021 skal foregå i Sindal hos Faldskærmsklubben Nordenfjords,
som, bor på Sindal Flyveplads, Tågholtvej 170, 9870 Sindal.
Det har vist sig at være umuligt med storfly denne gang, men FKNF er
indehaver af en 206’er, som har plads til 6 springere, dvs. plads til 4 –mands
hold + videomand.
Tilmelding til POPS 2021 vil vi meget gerne have senest 1. juni 2021.
Vi er selvfølgelig obs. på coronasituationen,
Med hensyn til overnatning er der plads til camping på pladsen,
Et B&B, hos Anette, beliggende lige op ad flyvepladsen, afstand af 1000 m. De har pt. 3 ledige
værelser med eget bad, kr. 550,- incl. sengelinned og håndklæder for dobbeltværelse og 395,- for
enkeltværelse. Samt 2 hytter med fælles bad. Her er der også muligt at campere i egen vogn/telt.

http://sengogmorgenmad.dk/
Der er et badehotel, Tannishus, www.tannishus.dk. Som ligger 14 minutter fra Flyvepladsen.
Da mange mennesker nok foretrækker at holde ferie i DK i disse tider, er det måske vigtigt, hurtigt at
booke en overnatning, hvis man ikke bor på pladsen.
Da POPS har 40 års jubilæum i år, vil vi holde en festmiddag på Tannishus, som er på POPS
regning, excl. drikkevarer.
Der vil blive frokost lørdag og søndag på pladsen, arrangeret af FKNF..
Vi afvikler POPS mesterskabet som Hit & rock, som er den konkurrence, som giver POPS-mesteren.
Desuden er der konkurrence i POPS speed star. Det kan være 3-mands eller 4-mands, det kommer
an på antal af springere.
Der vil være videomænd til speedstar og pakkere til rådighed, hvis nogen har behov for hjælp til
pakning.
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Fredag den 20. august 2021
Ankomst for nogle.
Lørdag den 21. august 2021
Kl. 09:00

Briefing på flyvepladsen

Frokosttidspunktet er ikke fastlagt, kommer lidt an på springvirksomheden.
Lørdag aften: Festmiddag på Tannishus.
Søndag 22. august 2021
KL. 09:00

Springvirksomhed fortsættes

Ca. kl. 12:30 Frokost
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Ca. kl. 13:00 Præmieoverrækkelse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 22. august 2021 kl. ca. 13:30 – 14:00 (afhængig af
spring). Dagsorden ifølge lovene. Generalforsamlingen vil blive afholdt på flyvepladsen i FKNF
regi.
Al tilmelding skal ske til undertegnede senest den 1. juni 2021
Da vi jo pt lever i en usikker tid, og faktisk ikke ved, om der bliver givet lov til at springe, er dette med
alt muligt forbehold for en eventuel aflysning. Men vi håber selvfølgelig på det bedste. Vi kan heller
ikke sætte en dato for en evt. aflysning, da det i høj grad kommer an på myndighederne.
Vi glæder os til at se Jer alle sammen, og håber, at mange af Jer vil være med til at fejre 40 års
jubilæet.
Faldskærmsklubben Nordenfjords vil glæde sig til at byde os velkommen.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Lisa Holstein/kasserer

