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Pressemelding 
 
Modellflystevne, Fagernes 26-28.mars 
  
Valdres Flyklubb Modell arrangerer 26 - 28/3 Fagernes Flyshow for 
29.gang på Strandefjordisen (Nord for museet).  
  
Fagernes Flyshow har vært arrangert på Strandefjorden i 29 år og er 
Norges største stevne for modellfly. Stevnet fungerer som en 
vårsamling hvor modellflygere spretter ut av vinterdvalen og rister løs 
fingrene fra byggebordet med årets nye prosjekter. Det er en uhøytidlig 
samling, men likevel såpass alvorlig at de fleste legger mye tid og sjel i 
sine prosjekter. 
  
Som arrangør hadde vi satt stor pris på besøk fra lokalavisene. 
Se forøvrig vår internettside for fullstendig informasjon om stevnet og arrangøren: 
 
http://www.vfkm.no  
  
Valdres Flyklubb Modell er en undergruppe av Valdres Flyklubb og har 43 medlemmer. De 
er organisert i Norges Luftsportsforbund (tidligere NAK) som igjen er underlagt Norges 
Idrettsforbund og Norges Olympiske komite. Det er viktig for oss å understreke at det vi 
driver med ikke bare er "voksne barns lek med modellfly". Modellflyging består av både 
bygging og flyging av skalamodeller, vanlige modeller, seilfly og rene 
konkurransemodeller. Jo Grini fra Valdres Flyklubb ble Norgesmester for Valdres Flyklubb i 
klassen for radiostyrte seilfly med løpestart i 2002 og i 2003. Det deles også ut 
Kongepokal i enkelte klasser og i 2002 fikk Espen Torp fra Stavanger tildelt denne. 
For mange av oss er dette like mye en sport, som en sosial hobby, med internasjonale 
mesterskap som VM som det store målet. 
 
Om ønskelig vil undertegnede eller stevneleder også på forhånd kunne svare på spørsmål 
evt. også kunne fremvise hvilke høyglanspolerte farkoster og aero-dynamiske fly vi her 
snakker om. 
  
Hilsen Jo Grini 
Kasserer / sekretær 
http://www.VFKM.no  
  
Jo Grini 
Sagbråtenfeltet 
2910 Aurdal 
Tlf: 61361606 / mob: 90898709 
jo@grini.no  
 
Stevneleder: 
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