DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Danish Air Cadets

MEDDELELSE NR. 19
UDVIKLING NR. 6
DATO: 06-05-2022

Indbydelse til DAC camp uge 26 og 31
Tid:
Uge 26: 27. juni til 1. juli (Første briefing søndag d. 26. klokken 19:00)
Uge 31: 1. til 5. august (Første briefing søndag d. 31. juli klokken 19:00)
Sted: Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholtvej 10, 7400 Arnborg
Dansk Svæveflyver Union indbyder Danish Air Cadets til Camp på Svæveflyvecenter Arnborg i hhv.
uge 26 og i uge 31.
DAC CAMP er for alle kadetter uanset niveau og med en blanding af flyvning, udvikling, besøg fra
FLV og hygge i fem dage sammen med kadetter fra hele landet. Der vil være plads til cirka 16
kadetter pr. periode. Indenfor perioden vil der være arrangementer, hvor ikke tilmeldte kadetter også
kan deltage. Mere nyt om dette senere på FB og mail.

_____________________________________________________________________________________________________________________
DANSK SVÆVEFLYVER UNION - SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG - FASTERHOLTVEJ 10 - DK-7400 HERNING
TEL: +45 9714 9155 - e-mail: dsvu@dsvu.net - Bank: 2210 5980 100709

- 2-

DAC CAMP tilbyder
Opgaver og udfordringer rettet mod dig som kadet og din udvikling, uanset hvilket niveau du er på.
Derfor vil det være dig, der skal medvirke ved gennemførelsen af DAC CAMP med målsætningen at
give bedste mulige grundlag for din udvikling. Du vil derfor sammen med dit team, skulle løse de opgaver der naturligt er knyttet til planlægning og afvikling af DAC CAMP og den flyvning der kommer
til at foregå. Alt selvfølgelig under kyndig vejledning og supervision. Men helt sikkert er det, at du både
får oplevelser og bliver udfordret!
Følgende vil du være en del af og kunne opleve på DAC CAMP
- Skoling på G- og U- niveau.
- Skoling – U/solo (eget fly skal så vidt muligt medbringes)
- Strækskoling for piloter der skal flyve deres første strækflyvning (i eget fly eller sammen med en
erfaren pilot), lave deres første udelanding eller lære at flyve med vandballast.
- Mulighed for at øve spind og opleve avanceret flyvning.
- Et netværk med andre DACere, der har samme interesse som dig!
- Møde Flyvevåbnets piloter og andre ansatte.
- Flyvelære og -teori som også retter sig mod militærflyvning og videregående svæveflyvning.
Flyvning i øvrigt
Om søndagen vil der være briefing om lokalområdet og lokale procedurer, samt rundvisning på
Flyvepladsen.
Der vil være morgen- og aftensmad samt smør selv madpakker mandag til fredag, dog søndag aften
skal mad selv medbringes.
Der vil være DAC briefing klokken 09:00 hver morgen, som kadetterne selv står for, hvor dagens
aktiviteter og eventuelle fælles strækflyvning planlægges.
Indkvartering
Der vil være et begrænset antal sovepladser i unionens hytter, men der vil også være mulighed for
at bo i egen campingvogn, hytte eller telt
Forplejning
Som en del af teamarbejdet sørger kadetterne for forplejning herunder indkøb til morgenmad, smør
selv madpakker og aftensmad under hele DAC CAMP.
Fly
U-elever og SPL-piloter opfordres til at medbringe eget fly, men der vil også være mulighed for at
benytte unionsflyene SA (Duo Discus XLT) og RP (SZD-50 Puchacz), som også vil blive brugt til
skoling af G-elever. I uge 26 vil der også være mulighed for at benytte unionens to LS-8’ere (SE og
KE).
’Hvis vejret driller’ – program
Hvis vejret ikke bliver til strækflyvning, vil der blive arrangeret forskellige lokalflyvningsaktiviteter
som for eksempel landingskonkurence. Hvis vejret slet ikke bliver til flyvning, vil der i stedet for bliver
holdt andre aktiviteter som:
• Teori
• Simulatorflyvning
• Vedligeholdelse af fly og materiel
• Eventuelle besøg på andre flyvepladser
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Økonomi
Det koster 1200 kr. at deltage, som dækker kost og logi samt spilstarter.
Du skal selv tillægge:
• Transport til og fra camp’en
• Flyslæb til unionens almindelige takster
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig og sker her. Bemærk at tilmeldingsfristen er d. 20. maj kl.12.00. Du vil
modtage svar senest d. 7. juni, om du optaget på camp’en. Deltagergebyr på 1200 kr. indbetales efter endelig bekræftelse på tilmelding. Modtagelse af betaling er en forudsætning for at deltage.
Vi glæder os til at se dig!
Har du spørgsmål, så kontakt unionen på dsvu@dsvu.net eller uddannelseskonsulent Jesper Borresen Hansen på mail: jbh@dsvu.dk
Ledelse:
I uge 26 er Jørgen Legind-Hansen ansvarlig leder
I uge 31 er Jørgen Legind-Hansen ansvarlig leder
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

