Gershøj den 1. maj 2020

POPS 2020 – Invitation
Så skal vi have sat det store kryds i kalenderen igen for POPS 2020. Datoen
er som tidligere udsendt, den 1. – 2. august 2020.
POPS-DK 2020 skal foregå på Lolland-Falster Airport hos
Faldskærmsklubben.dk
Tilmelding til POPS 2020 skal ske på FDK’s hjemmeside for såvel
springere som ikke springere:
http://www.faldskaermsklubben.dk/?tilmelding=5b53504c3b312d3b3b393031
(hold ctrl tasten nede og klik på linket).
(tilmeldingen er på hjemmesiden nu, eller om meget kort tid)
Med hensyn til overnatning, se tilmeldingen på hjemmesiden. Sidste gang overnattede en del på
Lungholm i portner- og forvalterbolig, men det var ikke den ultimative oplevelse. Factory lodge i
Holeby blev også benyttet. Her er prisen pt. for 2 nætter 1799.-/ 1nat 899,-. incl. morgenmad.
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.
Der vil blive lavet morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad fredag og lørdag på flyvepladsen,
hvilket man også skal tilmelde sig på hjemmesiden.
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.
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Fredag den 31. juli 2020
Spring hvis nok tilmeldte
Lørdag den 1. august 2020
Kl. 09:00

Briefing i/ved FDK’s hangar

Frokosttidspunktet vil være lidt flydende, da det er sandwich, som man kan spise når som helst. Der
vil ikke blive ophold i springvirksomheden på grund af frokost.
Søndag 2. august 2020
KL. 09:00

springvirksomhed fortsættes

Ca. kl. 12:30 Frokost
Ca. kl. 13:00 Præmieoverrækkelse
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2. august 2020 kl. ca. 13:30 – 14:00 (afhængig af
spring). Dagsorden ifølge lovene. Generalforsamlingen vil blive afholdt på Lolland-Falster
Airport.
Al tilmelding skal foregå via FDK’s hjemmeside, og senest den 15. juli 2020

Gershøj den 1. maj 2020
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. Hvis man vil
booke overnatning på eks. Factory Lodge, skal det nok gøres nu, der kan aflyses gratis indtil dagen
før.
Vi glæder os til at se Jer alle sammen.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Lisa Holstein/kasserer

