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Klubtilskud – Tilskud til klubber der uddanner nye S-piloter
Under efterårets formandsmøde og svæveflyverkonference løftede hovedbestyrelsen i DSvU sløret
for det igangværende arbejde med de nye strategiaftaler med Danmarks Idrætsforbund og redegjorde ligeledes for status for perspektivarbejdet.
Perspektivplanen, eller rettere hovedlinjerne og aktiviteterne i planen, er efterfølgende godkendt på
repræsentantskabsmødet d. 11. marts 2017 og strategiaftalerne med DIF er mere eller mindre på
plads og klar til behandling og forventelig godkendelse ved bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund.
Et område hvor vi gerne vil være bedre, er i forholdet til de nye medlemmer der kommer til vores
sport – og særligt vil vi gerne sammen med klubberne arbejde for at minimere frafaldet blandt de
nye.
Erfaringsmæssigt er der lidt for mange der desværre ikke opnår at få et S-certifikat. Ligeledes ser vi
også et, måske mere naturligt, frafald efter opnåelse af ”S”.
Et tiltag der gerne skulle motiverer klubber og elever til hurtigere at opnå S-certifikat er et nyt tilskud
til de klubber som aktivt uddanner nye s-piloter samt adgang til efterårets svæveflyverkonference for
de nye piloter.
Klubtilskuddet er på 2.500 kr., som udbetales kvartalsvist sammen med kontingentopkrævning fra
DSVU. Tilskuddet registreres i forbindelse med at aspiranten indsender sin ”Ansøgning om udstedelse af S-certifikat” til unionskontoret på Arnborg.
De første tilskud er netop udbetalt. Vi håber tilskuddene kommer til god anvendelse ude i klubberne,
- og naturligvis gerne i retning af tiltag der sikre mere flyvning for de nye piloter!
Ligeledes følger der, i forbindelse med indsendelsen af ”Ansøgning om udstedelse af S-certifikat”,
en adgangsbillet med til efterårets svæveflyverkonference. Værdien er sat til ca. 500 kr. som dækker
deltagelse, frokost etc. (Dagen er ikke programsat endnu.)
Målet hermed at dels at give den nye S-pilot indsigt i flere af de muligheder der følge med når man
har opnået sit S-certifikat, dels at styrke den nye pilots netværk blandt andre nye piloter. Invitationen
til svæveflyverkonferencen sendes direkte til den nye S-pilot når tiden for konferencen nærmer sig.
Skulle der være spørgsmål til tilskuddet kan der rettes henvendelse til unionskontoret.
Med venlig hilsen
Lars Agesen-Pagh
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