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

Til Svæveflyveklubberne.
Att.: Klubbens juniorer

MEDDELELSE NR. 31
UDVIKLING NR. 02
DATO: 29. november 2017

Juniorlejr 2018
Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen af, at udbyde afholdelsen af Juniorlejr 2018 til en
klub på Sjælland. Flere klubber kan evt. slå sig sammen om, at gennemføre arrangementet.
DSvU ønsker, at der holdes en årlig juniorlejr skiftevis på Sjælland (lige år) og på Jylland/Fyn (ulige
år).
Formålet er at give vore juniormedlemmer mulighed for, at mødes og etablere netværk på tværs af
klubber og landsdele.
En bonus effekt er, at der i løbet af juniorlejren er grin og glade dage på flyvepladsen, som har en
smittende effekt på resten af klubben.

Rammer
Juniorlejren afholdes i en forlænget weekend i perioden fra d. 1. april til midt sommer - gerne i påsken. Tanken er, at lejren skal vare længere end en enkelt weekend, da det skal være muligt at
samle juniorer fra hele landet. Uden at hele weekenden bruges til transport.
Arrangørerne (kan være to klubber der samarbejder) skal kunne være vært for mindst 20 deltagere
og stille spilstartkapacitet til rådighed for medbragte fly. Arrangørerne fastsætter selv maksimumsgrænsen for antallet af deltagende fly. Der deltog i 2017 13 et-sædet og 5 to-sædet fly. Ud over Vejles egne fly.
Arrangørerne skal kunne gennemføre skoling for min. 5 A-elever og 5 B-elever. Arrangørerne fastsætter selv et minimums niveau for A-elever, men det anbefales, at eleven har nået et niveau, hvor
eleven selv kan starte og lande.
Lejren er for juniorer, der ikke er fyldt 26.

Økonomi:
Lejren er brugerbetalt.
DSvU yder et tilskud på 500 kr. per deltager, SOM IKKE ER FYLDT 26 år. Dette dækker også
transport af deltagere og fly.
DSvU stiller vederlagsfrit SA, RP, SE og SU til rådighed, såfremt disse fly ikke i forvejen er booket til
konkurrencer.
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”Det vil vi rigtig gerne afholde, så hvad gør vi nu?”
Bud på værtskab skal tilsendes Bredde- og Fastholdelsesudvalget ved Bent Karlsson
bent.karlsson@dsvu.net senest d. 31. januar 2018.
Klubberne skal melde ind med;
• Datoer – hvornår skal lejren afholdes
• Pris pr. deltager, når tilskud er trukket fra
• Tovholder – hvem er kontakt person i klubben?
• Kapacitet - hvor mange fly er der plads til, både opspændte og i trailer.
• Startmetode – og pris på disse.
• Overnatnings muligheder - skal det være i telt eller er der mulighed for at leje hytter?
• Madlavning.

Bredde- og Fastholdelsesudvalget tilbyder at hjælpe med planlægningen, såfremt det er ønsket.
Bredde- og Fastholdelsesudvalget udvælger en klub blandt de interesserede, men alle der har budt
informeres om valget, før det offentliggøres.
Bredde- og Fastholdelsesudvalget forbeholder sig ret til ikke at begrunde sit valg.
Vigtige datoer:
31. januar 2017: Bud på værtskab sendes til Bent Karlsson.
15. februar 2017: Valg af klub offentliggøres, direkte til klubben og derefter på DSvU.dk
28. februar 2017: Bredde- og Fastholdelsesudvalget mener, at slut februar er et godt tidspunkt til at
sende invitation ud til juniorerne - og vi vil naturligvis gerne være behjælpelig med at formulere invitationen.
Klubbens tilmelding til afholdelse af juniorlejr 2018 sker til Bent Karlsson bent.karlsson@dsvu.net ,
hvor der også er mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål.
Råd og vejledning til det praktiske kan også søges hos de to klubber, der har holdt juniorlejre (PFG
og Vejle)
I tilfælde af dårligt vejr, skal klubben have en plan B for andre flyverelaterede aktiviteter.
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

