DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 23
MATERIEL NR. 04
DATO: 1. august 2017

Vedr.: Materielkontrollantkursus
Dansk Svæveflyver Union (DSvU) afholder materielkontrollantkursus i uge 42 i 2017 (14.-21. oktober 2017).
Kurset afholdes i henhold til bestemmelserne i Appendix VII i DSvU MOM/CAMU, Revision 1.1 af 12.08.2014.
Kurset afholdes som internatkursus.
Vi gør opmærksom på, at klubber med kun få materielkontrollanter i forhold til flyparken vil få fortrinsret ved
evt. overtegning.
Vi skal bede om at indstilling til kurset er DSvU i hænde senest 15. september 2017.
Tilmeldingen skal sendes til tilmeld@dsvu.net.
Kursusprisen er kr. 4500,00 incl. kost. Hertil kommer evt. indkvartering.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Poul B. Hørup

Bilag: Tilmeldingsskema
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TILMELDINGSBLANKET TIL MATERIELKONTROLLANTKURSUS
I 2017 PÅ SVÆVEFLYVERCENTER ARNBORG
(Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver)
Medlemsnummer: ________________________
Fulde navn:

Født den:

_

Adresse:
Postnr:

_
By

_

Tlf. priv.:

_ Tlf. mob.:

_ E-mail:

_

_

Klub:

_

Uddannelsesmæssig baggrund:

_
_
_
_

Sprogkundskaber

Nej

Rimeligt

Godt

Flydende

Engelsk
Tysk

S-certifikat nr.

Har dyrket svæveflyvning i

Har været beskæftiget med materielvedligeholdelse i

år.
år.

Indkvartering (sæt kryds):
Fælles indkvartering
kr. 100,00 pr. døgn pr. person
Camping pr. opstillet enhed
kr. 115,00 pr. døgn incl. strøm
Ønsker selv at leje hytte
kr. 300,00-355,00 pr. døgn
Sørger selv for beboelse
Klubbens udtalelse:
Klubben har i alt _____ svæve- og motorsvævefly, heraf _____ i privat eje. Klubben har tilknyttet ______ aktive materielkontrollanter.
Undertegnede formand anbefaler herved, at ovenstående medlem, som klubben har benyttet i
materielvedligeholdelse, uddannes som klubbens materielkontrollant.

_
(underskrift formand)
Tilmeldingsblanket indsendes senest den 15. september 2017.
Kursusgebyr kr. 4500,00 vil blive faktureret til klubben ca. 1 mdr. før kursusstart.

år til

