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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 10
UDVIKLING NR. 02
DATO: 02-03-2018
Indbydelse til Juniorlejr 2018 i Kristi Himmelfartsferien
Tid: 10-13. maj 2018 (Kristi Himmelfartsferien)
Sted: Nordsjællands Svæveflyveklub, Kurreholmvej 39, 3330 Gørløse
Nordsjællands Svæveflyveklub har fået æren af at indbyde alle juniorer til juniorlejr på Gørløse
Svæveflyvecenter i Kristi Himmelfartsferien 2018. Juniorlejeren er for alle svæveflyveelever og svæveflyvepiloter, der er under 26 år. Lejren vil byde på en masse flyvning og hygge sammen med andre unge piloter i fire dage, i mens de mere erfarne piloter kæmper til DM.
Dette byder juniorlejeren på
Juniorlejeren byder på massevis af udfordringer, uanset hvilket niveau du er på.
Helt sikkert er det, at du bliver udfordret! Følgende kan du opleve på juniorlejren:
 A-skoling
 B-skoling
 Skoling for piloter der skal flyve deres første strækflyvning, lave deres første udelanding, lære at flyve med vandballast eller noget helt fjerde.
 Strækflyvningsudfordringer for piloter på alle niveauer.
 En masse unge svæveflyvere, der har samme interesse som dig!
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Indkvartering
Du har følgende muligheder for overnatning under juniorlejren:
 Du kan benytte vores sovesal (briefingrum) Herudover har vi også 4 sovepladser i klubhytten.
 Du kan medbringe telt eller campingvogn
Der er mulighed for at indkvartere sig allerede onsdag aften (d. 9 maj) inden lejrens start om torsdagen. Ankommer du onsdag aften, skal du dog selv sørge for aftensmaden. Der er en grillbar i Gørløse by, ca. 3 km væk.
Forplejning
Vi sørger under hele lejren for forplejning i form af morgenmad, smør-selv-madpakke og aftensmad.
Det er gratis, men til gengæld går DSvU’s deltagertilskud på 500 kroner direkte til dette, og du skal
derfor selv dække omkostninger i forbindelse med transporten til og fra lejren. Fredag og lørdag aften byder på et lækkert festmåltid fra vores mesterkok Torben.
Fly
Vi tilbyder skoling på tosædet skolefly (ASK-21) til A-eleverne (og B-eleverne). Som udgangspunkt
har vi plads til 5 A-elever og 5 B-elever på lejren. B-elever, lokal- og S-piloter opfordres til at medbringe eget fly. Man kan f.eks. være to personer om et fly. B-elever, der skoler på ASK-23 og andre
lokal- og S-piloter der er omskolet til de flytyper vi besidder i klubben, kan efter nærmere aftale med
Nordsjællands Svæveflyveklub og deres egen klub benytte vores fly under juniorlejren. I så fald bedes du efter tilmelding til lejren kontakte os på info@glider.dk
Økonomi
Deltagelse er naturligvis helt gratis, og vi sørger som sagt også for forplejningen. Det eneste der
koster noget er:
 Din transport til/fra lejren
 Spilstart 50kr
 Flyslæb ca. 150kr for tosædet fly og ca. 100kr for ensædet (til 2500fod.)
 Drikkevarer og is, som kan købes i klubhuset til rimelige priser.

Flyvning fra Nordsjællands Svæveflyveklub (EKGL)
Piloter, der ikke har fløjet fra EKGL før, skal have en tur med en instruktør, inden de slippes løs over
Nordsjælland. På første flyvedag gennemføres en grundig briefing om lokale procedurer og brugen
af luftrummet over Sjælland.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig via
https://medlem.dsvu.dk/index.php?option=c
om_rsform&view=rsform&formId=28
Tilmeldingsfristen er d. 25 april
Du bedes oplyse
 Navn
 Klub
 E-mail
 Telefonnummer
 Pilotstatus (elev inkl. aktuel skolingsnorm, lokalpilot, s-pilot)
 Har du radiocertifikat, dansk/engelsk?
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Om du medbringer campingvogn eller telt.
Om du medbringer fly.

Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
f. Jakob Svenningsen, Nordsjællands Svæveflyveklub
og Bent Karlsson, DSvU

Dansk Svæveflyver Union
Helge Hald

