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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Alle elever

MEDDELELSE NR. 37
UDVIKLING NR. 07
DATO: 30-09-2019

Indbydelse til skoleflyvning i efterårsferien uge 42, i ØST og VEST
Tid: 14-18. oktober 2019 (efterårsferien) – Første briefing mandag kl. 9.30
Sted:
• Øst-Sjællands Flyveklub, Nymarksvej 30, Kongsted, 4383 Rønnede
• Kolding Flyveklub, Gesten Kærvej 7, 6621 Gesten
Øst- Sjælland- og Kolding Flyveklub glæder sig over at kunne indbyde alle A og B elever elever
(samt andre med uddannelsesbehov) under DSvU til flyvning i efterårsferien 2019. Campen vil byde
på en masse flyvning og hygge i fem dage, sammen med andre elever fra hele landet.
Dette byder skolingsugen på:
Skolingsugen er et bud på at få afsluttet det du er i gang med – hvis du ikke lige har nået det i sæsonen. Det kunne være:
• A-skoling
• B-skoling (eget fly skal så vidt muligt medbringes)
• S-prøve
• Strækskoling for piloter der skal flyve deres første strækflyvning (i eget fly eller sammen med
en erfaren pilot), lave deres første udelanding, lære at flyve med vandballast.
• Mulighed for spindtræning/øvelse
• Udfordringer for piloter på alle niveauer.
• Et netværk med en masse svæveflyvere, der har samme interesse som dig!
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Flyvning i øvrigt
Der vil på første lejrdag blive afholdt forlænget briefing, med fokus på lokalområdet og klubbens flyveregler. Alle deltagere som ikke har fløjet fra pladsen før, skal have en tur med instruktør inden
man slippes løs i luftrummet.
Indkvartering
Du har følgende muligheder for overnatning under skolingsugen:
• Du kan overnatte på campingpladsen – medbring telt eller campingvogn
Forplejning
Forplejning er ikke inkluderet – der vil være mulighed for opbevaring af madvarer, men deltagerne
står selv for at arrangere evt. fællesspisning.
Fly
Medbring gerne eget fly og instruktører. B-elever, lokal- og S-piloter opfordres til at medbringe eget
fly.
’Hvis vejret driller’ – program
Hvis vejret ikke tillader flyvning, er det op til deltagerne selv at finde på alternative aktiviteter.
Økonomi
Det koster ikke noget at deltage. Startafgift støttes af DSvU og administreres af den klub man deltager i.
Tilmelding
Tilmeldingsfristen er d.10. oktober 2019– tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her:https://medlem.dsvu.dk/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=56
Har du spørgsmål, så kontakt unionen på mail.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Kolding Flyveklub, Øst-Sjællands Flyveklub og Dansk Svæveflyver Union.

