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AFVIKLING AF FLYVNING
1.

AFVIKLING AF FLYVNING, HVOR DER IKKE FOREGÅR UDDANNELSESFLYVNING

1.1.

Flyvningen skal afvikles efter retningslinjer og under hensyntagen til den til enhver tid
herskende vind.

1.1.1.

Disse retningslinjer skal udformes af de svæveflyveinstruktører (FI/S), der er tilknyttet
pladsen.

1.1.1.1.

For offentlige pladsers vedkommende skal retningslinjerne udformes af pladsens ledelse
og de til pladsen tilknyttede svæveflyveinstruktører.

1.2.

Disse retningslinjer skal fastlægge:
a) Ledelses- og ansvarsforhold.
b) Kommunikation og koordination.
c) Skiltning
d) Færdselsveje til og fra spil.
e) Færdselsveje til og fra startsted.
f)

Køreveje for wirehenter.

g) Køreveje for afhentning af fly fra landingssted til startsted.
h) Opstillingssteder for spil.
i)

Parkeringsfelter for fly og evt. køretøjer.

j)

Startfelter

k) Landingsfelter.
l)

Fraflyvning fra startområde efter udkobling.

m) Landingsrunde.
n) Flyvning i pladsens umiddelbare nærhed.
o) Ved flyslæb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.3.

GODKENDT AF

Start- og landingsfelt for slæbefly.
Opslæbsretning.
Landingsrunde for slæbefly.
Procedure for kast af slæbetov.
Kastezone for slæbetov.
Forholdsregler ved afbrudt start på jorden.
Særlige miljømæssige hensyn.

Når der foretages flyvning fra en plads, hvortil der ikke er udarbejdet retningslinjer, skal
det ske efter samråd med en svæveflyveinstruktør.
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2.

AFVIKLING AF FLYVNING, HVOR DER FOREGÅR UDDANNELSESFLYVNING

2.1.

Flyvningen skal afvikles efter retningslinjer, jvf. punkt 1. samt under ansvar af pladsens
uddannelsesansvarlige (Ass. Head of Training) og under tilsyn af en svæveflyveinstruktør
(FI/S)

2.1.1.

Disse retningslinjer kan, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til skolingen under hensyntagen til den øvrige trafik, fraviges af instruktør. Foretages disse afvigelser på en offentlig plads, skal det ske efter samråd med pladsens ledelse.

3.

INFORMATION OG RETNINGSLINIER

3.1.

Retningslinjer skal udformes i skriftlig form som skilte, plancher eller lignende.

3.2.

Retningslinjerne skal være tilgængelige på pladsen ved flyvning fra pladsen

3.3.

Uddrag af retningslinjerne skal være opsat ved adgangsveje til flyvefeltet og udformes således, at ikke-flyvekyndige vejledes/advares om aktiviteten i forbindelse med afvikling af
flyvningen.
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