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

Til Svæveflyveklubberne
MEDDELELSE NR. 29
Att.: Klubtrænere og talenter
KONKURRENCE NR. 05
DATO: 28.05.2018
Indbydelse til talentkursus 2018
Tid og sted: 30/6 – 3/7 begge dage inkl. på Kalundborg flyveplads
Kursets formal:
At give nye S-piloter der er talentregistreret et indblik i hvad svæveflyvekonkurrence er samt forberede dem til
kommende konkurrencer.
De forskellige opgavetyper der flyves under konkurrencer
Procedure og regler.
Kursusindhold:
Undervisning i teoretisk og praktisk konkurrenceflyvning samt forskellige foredrag
Krav til deltagere:
- Skal være registreret som talent og må normalt ikke være fyldt 36 år.
- Gyldigt S-certifikat
- Minimum 65 timer som fartøjschef
- Mindst 5 distanceflyvninger, heraf mindst 3 over 100 km samt mindst 2 udelandinger i terræn.
- Omskolet til flyslæb. (Spilstart også muligt)
Økonomi: Kursusgebyr 200 kr. pr. deltager. Inkl. fælles mad hver aften, men aspiranterne må selv sørge
for morgenmad/frokost ( Der er en brugs tæt på)
Derudover ydes der fuld dækning for flyslæb, broafgift/færge for deltagere fra Jylland.
Omkostninger til fly, transport, hjemhentning og indkvartering er for egen regning. Der er mulighed for at
overnatte i fælles sovesal, ellers skal man tage telt med.
Materiel: Deltagerne skal have eget fly til rådighed i hele kursusperioden. Præstationsmæssigt skal flyet ligge
inden for seneste DAeC index 96 -114
Der vil også være mulighed for enkelte dage at flyve med i Unionens Duo Discus med en DM pilot. Unionens
LS8 kan bookes til kurset til ½ pris såfremt den er ledig.
Tilmelding på talent@dsvu.net, mortenhugobennick@gmail.com senest 10.06.2015
Ved tilmelding skal oplyses flytype
Info: Nogle af de deltagende piloter vil blive udvalgt til at flyve med 1 dag i DSvU´s Duo Discus XLT sammen
med kursuslederen.
Kursusleder: Morten Bennick.
Med venlig hilsen
Thomas Leander Poulsgaard
Talenttræner
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