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1. Indledn
ning
Disse normer danner grrundlaget for det arbejde klubtrænere
e og instruktø
ører kan udfø
ører for at uddanne nye
S-piloter i sttrækflyvning. Udgangspu
unktet ved ud
darbejdelsen
n af normerne
e har været, at den enkelte pilot skal
have flest m
mulige gode svæveflyverm
s
mæssige opllevelser.
Normerne sskal derfor se
es som en hjælp til at få n
nye piloter i gang/få
g
gamle piloter i gaang igen.
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2. Formål
nelsen ude i klubberne er at give gode svæveflyveermæssige oplevelser
o
til
Formålet med strækflyvningsuddann
amt at finde og
o træne eve
entuelle talen
nter i alderen
n 16-35 år me
ed henblik påå deltagelse i konkurpiloterne sa
rencer samtt at give en værktøjskass
v
se til trænere
en - hvilket væ
ærktøj der bliver anvendtt i den enkeltte situation
er træneren
ns valg ud fra
a pilotens erffaring, stærke
e og svage sider
s
samt ve
ejret den påggældende da
ag.
Metode: Princippet i udd
dannelsen err „learning byy doing“. Dett er således meningen,
m
at aspiranten også under
træningen sskal have god
de svæveflyv
vermæssige oplevelser. Uddannelsen skal bibringge
færdigheder, der gør piloten til en be
edre og sikke
er strækflyvn
ningspilot.

3. Klubtræ
ænerens opgaver
o
ning har ligessom alle andrre idrætsgren
ne behov forr erfarne trænere for bedsst muligt at kunne
k
udvikSvæveflyvn
le pilotens e
evner og resssourcer. Derrudover er de
er et stort behov for at hjæ
ælpe nye pilooter med
at komme i gang med sttrækflyvning og overvind e de barriere
er og usikkerrhedsmomennter, der måtte være.
Begge disse
e opgaver va
aretages af klubtræneren
k
n i samarbejd
de med øvrig
ge instruktøreer og klubben
ns øvrige
strækpiloterr. Unge Talenter sættes også
o
i samarrbejde med Talenttræner
T
ren i DSvU.
Hvor godt d
dette lykkes beror
b
for en stor
s del på træ
rænerens/klu
ubbens evne til give den sstøtte, den enkelte
e
pilot
har behov fo
or under hen
nsyntagen til erfaring, evn
ner, viden etc
c.

3.1 Generellle opgaver
 At rapp
portere både til- og afgan
ng af talenterr i alderen 16
6-35 år til DSvU’s Talentttræneren
 At hjællpe uerfarne piloter i gang med strækkflyvning for derigennem
d
e er i stand
at opnå et sttade, hvor de
til at givve sig selv gode
g
svæveflyvemæssige
e oplevelser.
 At træn
ne unge talen
nter efter at de
d har erhve
ervet S-certifiikat og med denne vejleddning som grrundlag at
bistå dem i at blive konkurrence
epiloter.
amtale med piloterne
p
at fa
astslå hvor sstore ambitionerne er og indrette trænning og udvik
klingsplan
 Ved sa
Herefter.
de check på talenternes
t
udvikling
u
og ffremgang i samarbejde
s
med
m DSvU’s talenttrænerren
 At hold
 At fastllægge/foreslå og briefe trræningsopga
aver.
 At debrriefe og følge
e op på flyvn
ninger og teo
oretisk uddan
nnelse, fysisk
k og evt. psykkisk træning.
 At anbe
efale bøger/a
artikler om re
elevante emn
ner til selvstu
udium.
 At arra
angere teoriundervisning og -diskussio
oner.
 At arra
angere mindrre klub- eller distriktskonkkurrencer forr talenter m.fll.
 At værre rådgiver og
g støtte unde
er klub- og d istriktskonku
urrencer, sam
mt støtte hvorr det måtte være
v
nt.
 relevan
 Genne
em egen vide
ereuddannels
se og erfaring
gsudveksling
g med andre klubtræneree mv. at øge sin viden
og kunnen ttil gavn for ta
alenterne.
er
3.2 Talente
Talenter er unge svæve
eflyvere melle
em 16 og 35 år med S-ce
ertifikat, som viser evner og lyst for ko
onkurrence
svæveflyvniing.
Talenter udvvælges af klubtrænerere
en evt. i samrråd med instruktørudvalg
g eller lignendde.
Ud over den
n daglige træ
æning er det klubtræneren
k
ns opgave att indstille tale
enter til relevvant træning i samarbejde med DSvvU’s talenttræ
æneren.
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Der tilbydess i øjeblikket følgende træ
æningsmuligh
heder med hel eller delvis
s støtte fra U
Unionen til ko
ost,
logi, flyslæb
b og transporrt:
Flyvning i to
osædet fly un
nder Sun Air Cup.
oldet har 1. priotet)
Flyvning i to
osædet fly un
nder DM (jun
niornationalho
p
 Talentkkursus I: Teo
oretisk og pra
aktisk trænin
ng i konkurrenceflyvning
 Talentkkursus II: Idræ
ætspsykolog
gi (typisk i jan
nuar/februar))
 Talentkkursus III: Ju
unior DM (under Sun Air C
Cup)
 Talentkkursus IV: Trræning i udva
algte periode
er (kun juniorrnationalhold
det + udvalgtte talenter)

4. Trænin
ngsindhold
d
ætte personliige mål
4.1 Fastsæ
Ved sæsonstart udarbejjdes sammen med den e
enkelte pilot et
e målsætnin
ngsskema, hvvor den enke
elte pilots
mål for den kommende sæson fastlæ
ægges.
Mål skal væ
ære:
 Målbarre.
 Gerne ambitiøse - men ikke ure
ealistiske.
et ned.
 Skreve
Gennem sæ
æsonen kan piloten samm
men med træ
æneren løben
nde følge op på målopfylddelsen og ev
vt. justere
mål og amb
bitioner.
For registrerede talenter skal målene udfyldes på
å registrering
gsblanketten
n og sendes ttil DSvU’s ta
alenttræneren.
Blanketten ffindes på dsvvu.dk
sk træning
4.2 Teoretis
Den teoretisske træning består i genn
nemgang af d
de enkelte aspekter
a
inde
en for strækflyyvning:
 Centre
eringsteknik
 Vendepunktspassa
age (Optimal højde, FAI-ssektor, Beerc
can, flyveteknik ved venddepunktspassage)
ægning af rute
e (energirute
e)
 Planlæ
 Skygad
deflyvning
 Slutglid
d
 Ankom
mst linie og an
nkomstring
 Brug af ICAO kort samt
s
navigattor/GPS.
k træning
4.3 Praktisk
Den praktiske træning skal
s
i høj grad
d tilrettelægg
ges efter den
n enkelte pilo
ots niveau, am
mbitioner og evner.
Det er mege
et vigtigt, at man
m gennem
m samtale og
g træningen både
b
opnår en
e forbedringg i den enkelte pilots
evner og no
ogle gode og positive svæ
æveflyvemæsssige opleve
elser. Det er meget vigtigtt, at trænere
en kender
den enkelte
e pilots nuvæ
ærende stade og hans/hen
ndes ambitio
oner.
4.4. Briefing
Inden start p
på en opgavve bør piloten
n briefes i de
et omfang, de
et skønnes re
elevant. For nnye piloter bør
b der fokuseres på de
et helt basale
e (afgangspro
ocedurer, na
avigation, ven
ndepunktspa
assage, luftruum, slutglid og
o ankomst).
Det vigtigste
e for nye stræ
ækpiloter er, at de får god
de oplevelse
er, som giver lyst til at fort
rtsætte med
strækflyvnin
ng. Senere kan der så fok
kusere på op
ptimering af hastigheder,
h
konkurrenceer m.m.
Det er såled
des afgørend
de, at nye piloter hjælpess bedst mulig
gt til at fuldføre opgaven oog helst uden
tekniske fejll (forkert afga
ang, forkert vendepunkts
v
spassage, fejjlnavigering). Det er ligeleedes vigtigt at
a fokusere
på sikkerheden, især ve
ed udelanding
ger og ankom
mst. Husk att nye strækpiiloter ikke haar træning i at
a genkende
afgrøder, vu
urdere indflyvvning, marke
ens længde e
etc. Forbered
d piloten men
ntalt på en ev
eventuel udelanding, så
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det ikke kom
mmer som en
n overraskels
se eller med fører en ove
erdrevet angs
st for en landding i terræn.. Ligeledes
er det vigtig
gt at nye stræ
ækpiloter træn
nes i ankomsstring – inden de deltage
er i de første konkurrence
er hvor denne ankomsttform anvend
des.
For mere øvvede kan der fokuseres på
p lidt mere „„avancerede
e“ aspekter (o
opgavevalg, afgangstidsp
punkt, optimal rutevalg
g, optimal hø
øjde ved vend
depunkter, o
optimering aff slutglid).

5. Strækfly
yvningsno
ormer
5.1 Oversig
gt:
ST 1: Forbe
eredelse
ST 2: Startp
punktspassag
ge
ST 3: Vende
epunktspasssage
ST 4: Slutgllid og ankom
mstpassage
ST 5: Termiikflyvning
ST 6: Opgaveflyvning
ST-7: Flyvning med van
ndballast
5.2 Trænerrvejledning:
eredelse
ST 1: Forbe
Formålet med denne no
orm er at give
e piloten den
n nødvendige
e ballast for selvstændigt
s
t at kunne forrberede en
distanceflyvvning. Øvelse
en vil typisk blive
b
gentage
et mange ga
ange, og det tilstræbes
t
i nnormen blot, at piloten
når et vist m
minimumsniveau. Løbend
de under brie
efinger og de
ebriefinger aff de øvrige noormer vil de elementer,
der indgår i ST 1, naturligt blive behandlet på et mere og me
ere avancerett niveau.
punktspass
sage
ST 2: Startp
Eftersom de
er findes flere
e måder at fo
oretage en kkorrekt og optimal start, skal piloten kuunne behers
ske dem alle
og vide, hvo
ornår de forsskellige metoder kan anve
endes.
Passage me
ed størst mu
ulig højde: De
enne metode
e bliver typisk
k anvendt ve
ed konkurrenncer både herhjemme og
i udlandet. P
Piloten skal kunne
k
placerre sig sålede
es i termikken
n, at startpas
ssage sker i sså stor højde
e som
muligt (drive
e med vinden
n hen til starttpunktet). Te
eknikken er således,
s
at sttartpunktet aanflyves med
hastighed = bedste glid,, hvorefter man
m ved startp
punktet acce
elererer op till glidehastighhed på opgaven
(McCready hastighed).
ed max. 100
00 meters højjdeforskel m ellem start- og
o ankomstliinie: Denne m
metode blive
er
Passage me
anvendt ved
d diplom- og rekordflyvninger. Startpu
unktet skal passeres
p
med
d så stor hasstighed som muligt og
efter passag
ge trækkes op
o til normal glidehastigh ed. Bed pilotten om at no
otere/huske aafgangshøjde
en og sammenhold de
ette i SeeYou
u efter flyvnin
ng. Ankomste
en skal pass
seres max. 10
000 meter laavere
end afgangsshøjden - evventuelt skal der trækkes op umiddelb
bart før passage af ankom
mstlinie for at
a opnå denne højde.
ST 3: Vend
depunktspas
ssage
Piloten skal kende de fo
orskellige reg
gler for korrekkt runding aff vendepunktter: Cylinder (Beer-Can) (ved konkurrenceflyvvning) og FA
AI-sektor (ved
d diplom og rrekordflyvnin
nger).
Cylinder/beer-can: Denn
ne type af ve
endepunkter anvendes ku
un i forbindelse med GPS
S dokumenta
ation. Det
skal tilstræb
bes, at piloten vender så tidligt som m
muligt (har fæ
ærrest mulige
e logs i sektoor). Træn brugen af GPS
ved anflyvning af vendin
ng (drej før afstanden
a
er nede på 500
0 m - især ved medvindsvvendepunkte
er).
Akustisk sig
gnal ved log i sektor.
FAI-sektor: Træn brug af
a GPS ved vending
v
af ve
endepunkter.. Hvis den an
nvendte GPS
S ikke kan
n har et log i FAI-sektore
en, kan kurse
er og distanceer til vendepunkt anvengive akustissk signal for, hvornår man
des til at verificere, at man
m har være
et der. Hoved
dpunkterne er
e således:
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ndepunktet
Identifikation af ven
ning mod pu
unktet alt efte
er højde/term
mik/modvind/m
medvind
Indflyvn
System
matisk udkig (vær meget opmærksom
m på eventue
elle andre fly, der kan anvvende en and
den
sektor!)
hjælpepunkte
er/ledelinier til
t identifikatiion når vendepunktet fors
svinder ved ooverflyvning
Finde h
At besttemme fraflyyvningsretning - afhængig
g af kurs og termikmuligh
t
hed

glid og anko
omstpassage
e
ST 4: Slutg
Inden øvelssen skal det besluttes,
b
om
m slutglidet sskal gennemfføres som an
nkomst i en fforudbestemtt højde
(1000 m under starthøjd
de) eller som ankomst i m
minimumshøjjde med efterfølgende lannding.
Hovedpunktterne i en slu
utglidsmanøv
vre består aff:
 Nøjagttig stedbestemmelse (afs
stand til anko
omstpunkt) - er hjemflyvning mulig?
ornår skal de
en sidste bob
ble forlades?
?
 Under stigning: Hvo
uter efter term
mikstyrke og vind
 Indstilliing af compu
 Følge h
hastighedsan
nvisning efte
er computer
 Kontrol undervejs af
a højde, afsttand og McC
Cready. Even
ntuel justering
g af McCreaddy eller afbry
yde slutglidet for at tage lidt ekstra
e
højde (vær opmærrksom på ins
sekter/vanddråber)
h
 Overflyyve ankomstlinie i aftalt højde.
 Ankom
mstring
Med moderne computerre er det muligt hele tiden
n at følge et slutglids forlø
øb og løbendde justere, hvis glidet
ikke forløbe
er som planla
agt (ekstra /fo
ormindsket ssynk, skygader). Lær piloten at justeree sin McCrea
ady op eller
ned, hvis de
et er muligt/n
nødvendigt fo
or at gennem
mføre slutglidet.
Ankomstring
g anvendes ved de natio
onale konkurrrencer som Junior
J
DM, hvorimod ankkomstlinje oftte anvendes
ved flyvning
g fra den loka
ale klub. Det er derfor vig
gtigt at nye ko
onkurrence piloter
p
er forttrolig med an
nkomstring
inden de de
eltager i den 1. nationale konkurrence
e.
mikflyvning
ST 5: Term
Denne norm
m skal ses so
om en fortsæ
ættelse af de deciderede skolingsnorm
s
mer. Termikflyyvning er en
n grundlæggende forud
dsætning for at beherske strækflyvnin
ng, og optima
al udvælgelse og udnytteelse af bobler er essentielt for opnåe
else af gode strækflyvnin
ngsresultaterr.
Det skal tilsstræbes, at piloten øver te
ermikflyvning
g under mange forskellige vejrforholdd (cumulus/tø
ørtermik,
gader, søbris
ser, høj/lav b ase, forskellige landskab
bstyper/vindrretninger etc..).
kraftig/svag termik, skyg
e påmindelse
e om sikkerhe
ed i forbinde
else med flere
e i samme bo
oble (se og bblive set – ind
dpasning i
Gentag ofte
boblen uden
n faremomen
nter etc.).
Under debriiefing af denne norm er anvendelse
a
a
af GPS-track
k i SeeYou en
n effektiv meetode til at vis
se aspiranten, hvor go
odt/dårligt terrmikken blev udnyttet.
aveflyvning
ST 6: Opga
Denne norm
m bliver ingen
n nogensinde
e færdig med
d - selv verdensmesteren
n er stadig kuun kommet til
t ST 6!
Hvor norme
erne ST 1-5 øver
ø
de enke
elte elemente
er, skal ST 6 ses som den samlede kkombinerede øvelse af
alle tidligere
e normer. Piloten kan derrfor starte me
ed denne no
orm, og de øv
vrige normerr øves som delelemend
ter.
Hvis det er muligt, kan der
d derfor sta
artes med ST
T 6, inden de
e andre norm
mer er påbegyyndt. Træneren skal
ærksom på, at
a det giver en større ople
evelse til pilo
oten at flyve en
e regulær oopgave end kun
k at øve
være opmæ
enkelte elem
menter i nærrheden af pla
adsen.
Navigation m
med GPS bø
ør indgå tidlig
gt i uddannellsen som en naturlig del af flyvningenn for at blive fortroligt
med udstyre
et. I konkurre
enceflyvning foregår al na
avigation nu med GPS, og
o den gamm
meldags metode med
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kort, lineal o
og cirkler er på
p vej ud me
en rigtig godtt at have med
d som back-up og desudden skal men
n medbringe
ICAO kort.
Der skal altiid tilstræbes en optimerin
ng af hastigh
heden og disttancen. Ud fra den enkellte pilots nive
eau er normen derfor opdelt i flere
e trin. Cats Craddle opgavver flyves eftter termikliga
aens regler.
Trin I: 50 - 100 km
Formålet for piloter på dette
d
trin er at
a få de første
e gode oplev
velser med sttrækflyvning . Der skal de
erfor
fokuseres p
på at fjerne de mulige barrrierer, som n
nye piloter måtte
m
have i fo
orbindelse m
med strækflyv
vning:
Angst for ud
delanding, ussikkerhed ve
ed flyvning ovver ukendt te
erræn, naviga
ation etc.
Disse barrie
erer kan for den
d erfarne strækpilot
s
se
es som uvæs
sentlige (ellerr ikke eksisteerende), men
n for uerfarne er de me
eget reelle og
g skal derfor nedbrydes h
hurtigst mulig
gt. Det tilråde
es at flyve 1 eller 2 tosæd
dede ture,
inden pilote
en tager af ste
ed på egen hånd
h
- især o
over for usikrre piloter er tosædet
t
flyvnning et effekttivt værktøj
til at fjerne d
denne usikke
erhed.
Trinnet er bestået, når piloten
p
har flø
øjet en opgavve på mindstt 50 kilomete
er (ikke nødvvendigvis me
ed
ankomst på
å hjempladse
en).
m udskrevett opgave
Trin II: Min. 100-150 km
Dette trin skkal ses som en
e fortsættellse af trin I. K
Kravene til piiloten er blot blevet skærrpet en smule
edistancen skal være 100
0-150 km. De
et er vigtigt g
gennem debrriefinger at fo
okusere pilotten på at optimere sin
flyvning og hele tiden fo
orholde sig krritisk til egne beslutninger. I stedet forr kun at øve dette at forla
ade pladsen
skal piloten nu også fokusere på at vælge
v
de rig tige bobler og
o den rigtige
e rute undervvejs.
Trinnet er bestået, når piloten
p
har flø
øjet en opgavve på mindstt 100 kilometter (ikke nøddvendigvis med
ankomst på
å hjempladse
en).
n. 100-150 km udskreve
et opgave m ed landing på hjemplad
ds
Trin III: Min
Efter at havve fløjet de fø
ørste opgave
er skal piloten
n nu vænnes
s til at foretag
ge decideredde slutglid og
g komme
hjem til plad
dsen. Ud ove
er videre træning af elem enter fra trin I og II er en vigtig del aff dette trin de
erfor
planlægning
g og gennem
mførelse af slutglid - en diisciplin som mange erfarne piloter ikkke beherskerr. Det bør
tilstræbes, a
at ankomsten
n er så tæt på
p minimumsshøjden som muligt - ude
en dog at derr må gås på kompromis
med flyvesikkkerheden.
Trinnet er bestået, når piloten
p
har flø
øjet en opgavve på mindstt 100 kilometter med ankoomst på
hjempladsen.
Trin IV: Min
n. 150- 200 km
k udskreve
et opgave m
med landing på hjempla
ads
Dette trin skkal ses som kombinatione
en af trin 2-3
3. Piloten ska
al arbejde ge
ennem længeere tid og kom
mme hjem
til pladsen. Derudover skal
s
piloten væ
ænne sig til a
at planlægge
e og flyve forrudbestemtee opgaver.
Trinnet er bestået, når piloten
p
har ge
ennemført en
n forudbestemt opgave på
p mindst 1500 kilometer.
Trin V: Flyv
ve en 2 time
ers AAT med
d ankomst i ndenfor ma
ax. +15 minu
utter, for at o
opnå kendsk
kab til denne type opg
gave.
Trinnet er bestået når piloten er fortrrolig med opg
gavetypen.
Trin VI: Min
n. 100 km fo
orudbestemtt opgave, ha
astighed min. 2 x flyets glidetal
Dette trin fo
okuserer i højj grad på has
stighedsflyvn
ning. Derfor er
e kravet til distance
d
ikkee særlig højt - 100 km
bør på dette
e stade ikke være noget problem for d
den enkelte pilot. Derimo
od skal der i m
meget høj grrad fokuseres på valg af rute og bo
obler (mest bobler
b
- en 10
00 km distan
nce giver ikke
e mange mu ligheder for at
a
vælge altern
native ruter)..
Trinnet er bestået, når piloten
p
har ge
ennemført en
n forudbestemt opgave på
p mindst 1000 kilometer med
m en hastighed på m
min. 2 x flyetts glidetal (ek
ks. Discus: G
Glidetal 42.2, min. hastigh
hed = 84.4 km
m/t)
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Trin VII: Min. 300 km opgave,
o
max
x. 3 vendepu
unkter (guld
ddistance)
ST-7: Flyvning med van
ndballast
Der henvise
es til omskolingsnormer (T-6)
(
5.3 Stikordsnormer
ST-1: Forbe
eredelse
Formål: At kkunne indhen
nte og vurde
ere relevante oplysningerr til brug for gennemførse
g
el af en stræk
kflyvning
samt klargø
øre nødvendigt materiel.
Udførelse: R
Relevante ve
ejr- og luftrum
msoplysninge
er indhentes fra tilgænge
elige kilder påå nettet og vurderes. Ud
fra de indhe
entede oplysninger skal piloten
p
kunne
e vurdere vejjret og foreslå en opgavee.
Derudover sskal nødvend
digt materiel (fly, transpo
ortvogn, personligt udstyr) forberedess til en distanceflyvning.
Checkliste: Indhentning og vurdering
g af vejroplyssninger
Svæveflyve
evejrudsigter
Vejrkort
Snak med m
metrolog
Planlægning
g af opgave
Hvor stor skkal opgaven være?
Placering aff vendepunkter (Anvend evt. nationallt vendepunk
ktskatalog)?
Hvilke områ
åder forvente
es kraftigere/svagere term
mik?
Søbriser
Vind
Orografi
Deklarering af opgave (G
GPS)
Indhentning
g af luftrumso
oplysninger
Hvilke restriiktionsområd
der/TMA skal gennemflyvves
Indhentning
g af relevante
e oplysninger
Radiofrekve
enser
Kortmateria
ale
Lokale regle
er
Aktive restriiktionsområd
der
Klargøring m
materiel
Pilot/person
nligt udstyr
Kort
GPS
Drikkevarerr/evt. madpakkke
Tisseposer
Mobiltelefon
n
Aftale om hjjemhentning
Fly
Vandballastt
Batterier
Transportvo
ogn
age
ST-2: Startpunktpassa
Formål: Træ
æne forskellig
ge typer af sttartpassage.. (Forskellige
e sektorer og/eller højdebbegrænsning
g)
Litteraturhenvisning: Svæveflyvehån
ndbog Kap. 2
2: Flutter og PIO
DM og Sun Air Cup regller
Sporting Co
ode
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0

KONK
KURRENC
CE

Regler for te
ermikligaen
Evt. regler kklubkonkurre
ence/pokaler
Under flyvning: Passage
e af startpunkt som briefe
et af træner (Sektor,
(
højd
de)
Forskellige typer af starttpunktspassa
age
Startlinie
Startliniehøjjde
Forudbestemt højde
Fri højde
ST-3: Vend
depunktspas
ssage
Formål: At ttræne vende
epunktspassa
age
Forskellige typer af sekttorer
- FAI-sektorr (Diplomflyvning)
- Cylinder (T
Termikliga/Konkurrence)
- AST
Dokumentationsmetode
er
- GPS
Før flyvning
g: Flyvekort fo
orberedes med
m indtegnin
ng af vendep
punkter, til- og
g fraflyvningsskurser, afsttande,
rundingstekknik i med- og
g modvind, finnavigation,, ledelinier og
g hjælpepunkter.
Programme
ering af GPS, teknik ved anvendelse
a
a
af GPS, bekræftelse af korrekt
k
vendinng. AST vendepunktsek-tor.
Litteraturhenvisning: Svæveflyvehån
ndbogens Ka
ap. 7: Luftorie
entering
Reichmann: Turnpoints and Goals, samt
s
navigattion
DM og Sun Air Cup regller
Sporting Co
ode
Regler for te
ermikligaen
Evt. regler kklubkonkurre
ence/pokaler
med minimum højdetab. De forskelligge typer af
Under flyvning: Vendepunkter passe
eres korrekt m
passager øvves: FAI og cylinder.
c
Udførelse: D
Der planlægg
ges en "safari" med en ræ
ække forudbestemte vendepunkter ikkke langt fra pladsen.
Punkterne a
anflyves og vendes
v
efter de forskellig
ge metoder (m
min. 2 pr.
metode). Effter flyvning analyseres
a
GPS
G
track og
g evalueres.
ST-4 : Slutg
glid og anko
omstpassag
ge
Formål: At ttræne de 3 fo
orskellige typ
per af slutglid
d under forsk
kellige termik
k- og vindforhhold:
1: En korrekkt og sikker overflyvning
o
af mållinie m
med overflyvn
ning af ankom
mstlinien i miinimumshøjd
de med efterfølgende landing.
2: Ankomst i ankomstrin
ng efterfulgt af
a landing
3: Overflyvn
ning i forudbe
estemt højde
e (1000 m un
nder afgangs
shøjde).
Før flyvning
g: McCready teori og -ring
g, slutglidshjæ
ælpemidler (GPS,
(
tabelle
er, kortmaterriale,
computer). Planlægning
g af landingsrrunde og lan
nding (landing
g lige frem/trrække op), heensyn til inse
ekter regn
etc. Sikkerh
hedsmæssige
e aspekter (u
udkig, udelan
nding i umidd
delbar landin
ng af pladsenn).
Litteraturhenvisning: Svæveflyvehån
ndbogens Ka
ap. 8: Hastighedsflyvning
g
Reichmann: The final Glide
Under flyvning: Aspirantten skal bedø
ømme, hvorn
når man har slutglidshøjd
de samt gennnemføre sluttglid med
løbende kon
ntrol af afstand og højde under glidett.
Udførelse: D
Der flyves ud
den for glidea
afstand til pla
adsen, hvore
efter man flyv
ver hjemad. N
Når slutglids
shøjde opnås startes slutglidet. De
er trænes bå
åde slutglid m
med ankomst i minimums
shøjde med eefterfølgende
e landing og
slutglid med
d ankomst i en
e forudbeste
emt højde (1 000 m unde
er starthøjde), eventuelt m
med optræk umiddelbart
u
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inden ankom
mstpassage for opnåelse
e af denne hø
øjde. Samt slutglid
s
med ankomst
a
i annkomstring på
å 3 km.
Radiokomm
munikation i overensstem
o
melse med l okale regler.. Systematisk udkig.
Færdighedsskontrol: Ska
al sikkert og korrekt
k
kunne
e udføre beg
gge typer slutglid.
mikflyvning
ST-5: Term
Formål: At ttræne optima
al udnyttelse af termik
Litteraturhenvisning: Svæveflyvehån
ndbogen Kap
p. 8: Termikflyvning
Reichmann: Thermal so
oaring
Under flyvning: Træne optimal
o
udnyttelse af term
mik. Krængniingen tilpasses boblens uudbredelse, og
o specielt
øves termikkflyvning med
d stor krængning.
Udførelse: U
Under flyvnin
ng med McCreadyfart træ
ænes optræk og hurtig ce
entrering. Nårr stiget falder
under fastsa
at værdi, forlades boblen
n og en ny op
psøges.
en. Systema
Alene i bobllen: Træn ma
ax. udnyttels
se af termikke
atisk udkig (selv om man starter alene
ei
boblen, er d
det ikke sikke
ert at man bliiver ved at væ
ære det ...)
Flere i boble
en: Sikker indfasning i bo
oblen/indrette
e sig efter hinanden. Sys
stematisk udkkig.
Færdighedss-/kundskabsskontrol: Kun
nne anflyve b
bobler med høj
h hastighed
d, lave optræ
æk og hurtig centrering.
c
Kunne bestemme og ud
dnytte bedste
e stigeinterva
al.
Sikker indfa
asning/indretning, hvis fle
ere i boblen.
Have genne
emgået littera
aturhenvisnin
nger eller tilssvarende.
aveflyvning
ST-6: Opga
Formål: At ffå en masse gode svæve
eflyvemæssig
ge oplevelse
er samt træne
e hastighedss- og
distanceflyvvning.
Før flyvning
g: Gennemga
ang af ST-1
McCready tteori
Skygader
Energirute (("hurtigste om
mvej")
Udelanding (årstid, afgrøder)
Vandballastt
Litteraturhenvisning: Svæveflyvehån
ndbogen, Ka
ap. 8
Reichmann: Speed to flyy and Dolphiin Flight
Under flyvning: Opgaven søges gen
nnemført så h
hurtigt som muligt.
m
Der trænes optimaal runding aff vendepunk-ter, udnyttellse af energiruter, udnytte
else af bedstte stigeinterv
val, samt opttimalt slutglidd. Systematis
sk udkig.
Udførelse: IInden norme
en trænes i ensædet fly b ør der flyves
s en eller flere opgaver i ttosædet fly fo
or at piloten
kan få nogle
e gode oplevvelser med opgaveflyvnin
ng samt for at
a piloten kan
n komme af m
med den indb
byggede
nervøsitet fo
or at forlade pladsen. Efter hver flyvn
ning (ensæde
et som tosæd
det) debriefees.
Færdighedss-/ kundskab
bskontrol: Fæ
ærdighedskon
ntrollen opde
eles på 6 trin:
Trin I: Min. 5
50 - 100 km
Trin II: Min. 100 - 150 km
m udskrevet opgave
Trin III: Min. 100 - 150 km.
k udskreve
et opgave an komst på hje
emplads
Trin IV: Min. 150 - 200 km.
k udskreve
et opgave an
nkomst på hje
emplads
Trin V: Flyve 2 timers AS
ST opgave med
m ankomsst på hjempla
ads.
Trin VI: Min. 100 km forudbestemt opgave,
o
hastiighed min. 2 x flyets glide
etal
Trin VII: Min
n. 300 km op
pgave, max. 3 vendepunkkter (gulddisttance)
Se instruktø
ørvejledning for detaljerett beskrivelse
e af trin 1-7.
ning med va
andballast
ST-7: Flyvn
Der henvise
es til omskolingsnormer (T-6)
(
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