
Præcisionskonkurrence hos Skydive Viborg 

Efter den store Corona nedlukning hen over forsommeren, skulle september vise, at der er kommet gang i 
konkurrencerne igen.   Hos Skydive Viborg havde man taget værtskabet for Danmarksmesterskaberne i 
præcision. Af praktiske årsager var de blevet kombineret med Haralds Mindecup, som hvert år afholdes i 
Viborg. Konkurrencen skulle afholdes over den forlængede weekend 4.-6. september.  Torsdag var afsat til 
fortræning. 

Der deltog 18 springere fordelt på 4 hold i klassisk præcision. Desuden var der to hold, der deltog i 
speedpræc. Landtræner Jiri Blaska fra Tjekkiet havde ledet landholdstræningen i ugen op til konkurrencen, 
og deltog i konkurrencen som en yderst kompetent overdommer.  

Skydive Viborg havde stået for faciliteterne, og dommerne havde kridtet banerne op. Alt i alt var der disket 
op til en formidabel konkurrence. 

Men så kom vejret.   Den danske sensommer viste tænder alle dage, og der blev spillet mere kort end godt 
er. 

Vi nåede næsten minimumsrunderne for DM. Næsten….  Der manglede vist to hold. Vi ventede, og gav 
mere tid, men måtte give op.  DM blev udskudt til konkurrencen hos HLF 2 uger senere. 

Haralds Mindecup blev dog afviklet, da kravet til minimumsrunder her kun er 3. Historien bag Haralds 
Mindecup centrerer sig om Harald Sejersgaard-Jacobsen, som var en god og glad præc.springer i Viborg i 
starten af 90’erne.  Meget tragisk omkom Harald ved en ulykke under en udsendelse Bosnien i ’96. I hans 
minde blev der efterfølgende oprette en fond, der støtter præcisions-aktiviteter i Viborg, og der afholdes 
hvert år en konkurrence i hans minde. En god tradition, der heldigvis støttes godt om. 

Søndag ved konkurrencens afslutning blev der overrakt præmier og rosende ord til springere, dommere, 
piloter og kantinehold.  

Resultaterne var følgende: 
 

HARALDS CUP    KLASSISK PRÆCISION 
Hold:  
VAF 19cm 
NJFK 21cm 
CISM 27cm 
NJFK II 55cm 
 

 
Individuelt:  
John M              4cm 
Burmester   7cm 
Bjarne A      8cm 
Martin B    8cm 
René          9cm 
Martin M    9cm 
Pinky      11cm 
Pernille      11cm 
Morten K    11cm 
Mike         13cm 
Torben          14cm 



Peter D       22cm 
Karsten       24cm 
Kenneth        24cm 
John John    25cm 
Flemming K    26cm 
Lyngsø          36cm 
Stefan        42cm 
 

 
 

 
HARALDS CUP OG DM 2020   SPEED PRÆCISION 
Hold:  
Team SVD    116 point 
Team kaffe   117 point 
 

 
Individuelt:  
Mikkel    11 point 
Sonny           15 point 
Niels H       22 point 

  
Fotos af Niels Kristian Andersen: 

 



 



 


