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Tro mig, det har ikke være bare lige.
Fra FDK på Lolland fik vi den besked at vi er velkomne i en weekend hvor banen er lukket p.gr.a. bilræs.
Det kan vi jo ikke bruge til noget.
Kolding Faldskærms Klub – KFK - Vamdrup melder ud, at det desværre nok har længere udsigter til, at deres
indkøb af en Pilatus Turbo Porter, bliver en realitet, end de først havde forestillet sig. Nu siger prognosen
august-september. Det tør vi ikke løbe an på.
Jeg har derfor talt med Morten Rom i Sindal. Faldskærmsklubben Nordenfjords har jo fået deres nye C206
turbo i brug, og vi er velkomne, selvom vi også var der sidste år. Det har jeg sagt ja til, og taget imod med
kyshånd.
Da WPM ruller af stablen i England til august, skal POPS-DK være i september.
Jeg har derfor aftalt med Morten Rom, at vi kommer til Sindal i den anden weekend i september. D.v.s.
funjump fredag den 9. sept og afvikling af konkurrencerne lørdag den 10. og søndag den 11. september.
SKRIV DET ALLEREDE NU I KALENDEREN.
Jeg har reserveret festsalen på Tannishus til festmiddagen lørdag aften, ligesom sidste år.
Til september har jeg været TOP POP i 40 år. Med sindsro mener jeg at kunne hævde, at jeg har aftjent min
værnepligt. Det er derfor min agt, på generalforsamlingen søndag den 11. september, at sige tak for denne
gang. I skal derfor belave jer på at vælge en ny TOP POP for Danmark.
På grund af præsident Putins invasion af Ukraine, har der i forskellige sammenhænge, været udelukkelse af
Russiske og Belarussiske atleter og kunstnere fra deltagelse i arrangementer over hele verden.
Dette problem har også været oppe at vende i forbindelse med WPM i England.
POPS organisationen består af godt og vel 50 individuelle medlemslande, med hver deres vedtægter. POPS
er ikke underlagt hverken USPA eller FAI. Det er derfor helt op til den Engelske POPS organisation, om de vil
udelukke springere fra Rusland og Belarus. Det har vi ingen indflydelse på.
Med disse ord, vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig dejlig sommer, med masser af gode spring i såvel
indland som udland.
Vi ses i Sindal til september.
John Holstein
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