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06060

min. 300 m. Ingen 

vand drop

Motorvejen:

min. 15 m. 

Camping og hytte område:

min. 150 m. 

Vi vil bevare et godt

og venligt forhold til vore 

naboer

Vi har minimums-højder 

fordi:

Arnborg By:



06060

Radiofrekvenser
122,650 Mhz (obligatorisk tæt på Arnborg)

Bruges af trafikleder og slæbefly for afvikling af starter og landinger.

Startlinien åbnes kun på denne frekvens.

Konkurrenceledelsen vil lytte på denne frekvens.

Start linen vil normalt være åben i to timer.

Der skal ikke meldes afgangstider.

Arnborg Ankomst er også 122,650 Mhz

Svæveflyvefrekvenser der kan bruges:

123,375 

122,475

129,975

130,750 (English speaking frequency)

Karup App 120,425 Mhz

Billund App 127,575 Mhz

Aarhus App 119,275 Mhz
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Drop

09

north

Drop

09

south

Drop

27

south

Drop

27

north

Dropzoner kan variere gennem 

dagen, og afhænger af termikken.

Fly fra samme klasse vil som 

regel blive slæbt til det samme 

område.



Svævefly som lander for omstart skal normalt placere medvindsbenet nord for banen.

På medvind kaldes Arnborg Trafik: 

Enten: ”Glider XX højre medvind til bane 27”

Eller:       ”Glider XX venstre medvind til bane 09”

Svævefly skal lande i den nordlige begrænsning af banen hvis muligt. Kodriner med 
trafikleder

Landing for omstart



Flyslæbet er til 500 meter.

Slæbeflyet vipper med vingerne når denne højde er nået, og svæveflyet skal nu 

koble ud.

(Skal tov strammes?)

Efter udkobling fortsætter slæbeflyet lige ud et kort øjeblik, og drejer herefter 

tilbage mod Arnborg medens det descender.

Procedure for udkobling



Flarm er obligatorisk

Vi bruger FLARM, fordi det giver større sikkerhed, 
men det skærper også interessen for 
konkurrenceflyvning blandt dine klubkammerater.



Opstilling bane 27
1 2 3 4 5 876 11109 12 13

Bane og opstilling bliver sendt ud på WHATSAPP og WEB.

Opstilling til startfelt lukker 30 minutter før planlagt start.

Biler skal fjernes fra startfeltet senest 15 minutter før første start.



Selvstartere?
1 2 3 4 5 876 11109 12 13

Selvstartere parkeres mod nord på både bane 27 og 09

Bane og opstilling bliver sendt ud på WHATSAPP og WEB.

Startfeltet lukker 30 minutter før planlagt start.

Biler skal fjernes fra startfeltet senest 15 minutter før første start.



Arnborg - bane 27

Tugs



5642 7 81 313 12119 10

Bane og opstilling bliver sendt ud på WHATSAPP og WEB.

Startfeltet lukker 30 minutter før planlagt start.

Biler skal fjernes fra startfeltet senest 15 minutter før første start.

Opstilling bane 09



Arnborg – bane 09

Slæbefly



Kald Arnborg Ankomst

”Glider XX 10 km.” 



3 km. ude meld: ”XX 3 km.”

evt. ”flyver landingsrunde”

Ankomst 27  



122.65 Mhz. 

”Land langt”
Hjælpere skal køre langs kanten !

Ankomst 27

Ankomstlinje



Ankomst 09

3 km. ude meld: ”XX 3 km.”

evt. ”flyver landingsrunde”



Ankomstring
Ingen pludselige manøvre under 

ankomst. Glideprofilen skal være et 

jævn faldende track frem mod 

landing.

Minimum højde ved passage: 

150 m. QNH



Ankomst 09  

”Land langt”
Hjælpere skal køre langs kanten !

Ankomstlinje
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Karup   TMA

Airspace is negotiated every day with Karup Tower

Restricted/Prohibited/ areas 

will always appear on the tasksheet and on Soaringspot
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Billund   TMA

We often borrow airspace in Billund TMA

will always appear on the tasksheet and on soaringspot
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Aarhus   TMA  

May be opened by 

agreement 

between ATC and 

competition

management

Class D airspace. Always

individual permission from ATC


