INDBYDELSE til Sommerlejr 2022
Kolding Flyveklub i Uge 29 (18.-24. juli)
Kolding Flyveklub inviterer hermed svæveflyvere og familie til sommerlejr.
Igen i år handler det primært om at få fløjet en hel masse, samt at stifte nye bekendtskaber på tværs af klubberne.
Årene har med alt tydelighed vist at det er utroligt vigtigt for fastholdelse af medlemmerne ude i klubberne dels at
prøve kræfter med nye pladser og landskaber, dels at knytte bånd på tværs af klubberne. For både nye og mere erfarne
piloter er der således tale om en rigtig god mulighed for at komme nogle skridt videre med sin flyvning.
Hvor:

Kolding Flyveklub
Gesten Kærvej 7,
6621 Gesten

Hvornår:

18. – 24. juli 2022. (Uge 29)

Kontakt person:

Sven Jacobsen – sven.jacobsen@stofanet.dk - +45 40552308

INFORMATION:
Der vil være Instruktør til stede alle dage, og der vil være mulighed for begrænset G- & U- norms (Gl. A- og B) skoling,
efter aftale. G norms elever fra andre klubber skal selv medbringe fly og instruktør.
For U-norms elever vil det dog være påkrævet at medbringe 1-sædet skolefly af den type man sædvanligvis skoler på.
Husk også skriftlig tilladelse fra egen flyve-/skolingschef.
2G´eren vil være i klubben og kan prøves hvis vejret tillader det, til DASK priser.
OVERNATNING:
Du/I sørger selv for overnatning.
Men man er velkommen til at opstille telte og campingvogne på Kolding Flyveklubs campingplads.
PRIS:
Udgifter til spilstart/flyslæb og minutpris på klubbens fly afholdes af piloten.
Der vil være mulighed for morgenmad, frokost og aftensmad i hele perioden til rimelige priser.
Spilstater: 51,Flyslæb: 230,- til 500 meter.
Overnatning for hele perioden 100,Program: Alle dage
08:00-10:00
10:00
10:30
19:00-20:00
20:00-?

Fælles morgenmad
Dagens briefing og tilmelding til aftensmad.
Flyvning afhængig af vejret
Fælles aftensmad
Mulighed for aftenflyvning

Onsdag D. 20. juli 2022 er der Fly-in, på Gesten Flyveplads. Tilmelding senest kl. 11 på dagen. (Max 80 deltager efter
først til mølle-princip
)
Med venlig hilsen
Kolding Flyveklub

