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Svæveflyvekonference og formandsmøde 2017
Årets svæveflyvekonference og formandsmøde afholdes i år i weekenden: 11. – 12. november 2017. Konferencen afholdes på:
Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Konferencen henvender sig til alle svæveflyvere og svæveflyveinteresserede. Emnerne spænder over aerodynamik, kvinder og svæveflyvning, ultralette svævefly, simulator i flyveskolen og nyheder fra Termikligaen.
Konferencen varer hele lørdagen, og afsluttes med en middag og et aftenarrangement med et endnu ikke
kendt indhold. Formandsmødet begynder søndag den 12. november kl. 9 og forventes afsluttet kl. 15.
Pokaler fra Termikligaen vil for første gang blive uddelt på konferencen. Fremover vil de blive uddelt her.
Der vil også være udstillermesse, hvor forhandlere udstiller svæveflyverelaterede produkter.
Priser og betingelser kan findes på hjemmesiden: https://medlem.dsvu.dk/Konference-2017/Konference2017-Priser-og-betingelser/menu-id-275
DSvU har engageret flere interessante foredragsholdere.
Aerodynamikeren Loek Boermanns fra Holland fortæller om udviklingen af svæveflys aerodynamik henimod
glidetal 100. Han har været med til at udvikle aerodynamikken for Concordia.
Jovana Dzalto, diplomingeniør fra Tyskland, aspirerede til at blive tyskernes første kvindelige astronaut. Hun
har selvfølgelig lært at flyve i en svæveflyveklub, og hun vil tale om kvinder og svæveflyvning og om livet
som kvinde i en svæveflyveklub. Hun er nybagt Doktor-Ingenieur (dr. tech.) med speciale i kompositmaterialer, især naturfiber forstærket plast.
Uli Schwenk fra Tyskland vil fortælle om udviklingen indenfor ultralette svævefly (max. spændvidde på 13,5
meter), og FLARM. FLARM giver nu konkurrencepiloter melding om, hvor konkurrenterne befinder sig, og
hvordan det går for dem. Det er informationer, som piloten ikke tidligere har fået, hvilket drastisk ændrer
betingelserne for at flyve konkurrence.
Arne Boye-Møller, skaberen af Termikligaen, vil fortælle om fremtidens Termikliga, hvor flere moderniseringer er på vej. Der arbejdes på et mere brugervenligt layout, så det bliver muligt for piloten selv at uploade
sine IGC filer. Desuden er der nye konkurrenceformer på vej, som vil virke aktivitetsfremmende.
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Der vil også være et indslag om simulator i flyveskolen, hvordan man kan bruge den med succes. Her vil
Midtsjællands Svæveflyveklub fortælle om deres erfaringer og give gode ideer videre, og de vil blive suppleret af e-sport folkene fra Condor.

Program for konferencen lørdag:
Morgenmad og registrering fra kl. 9.
Kl. 10: Velkomst
Kl. 10.15 – 12.00: Foredrag
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 14.30: Foredrag
Kl. 14.30 – 15.00: Pause
Kl. 15.00 – 16.30: Foredrag
Kl. 16.30 – 17.00: Simulator og hvordan man bruger den i flyveskolen
Kl. 17.00 – 17.30: Orientering om Termikligaen
Kl. 17.30 – 18.00: Uddeling af pokaler
Kl. 19.00 – 21.00: Middag
Kl. 21.00 - ?: Aften arrangement
Der bliver udsendt program for formandsmødet senere.
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