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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 5
UDVIKLING NR. 02
DATO: 4. februar 2020
Strækflyvning for begyndere.
Den 8.-10. maj arrangerer unionens bredde- og fastholdelsesudvalg et strækflyvningskursus på Svæveflyvecenter Arnborg for nye og urutinerede S-piloter. Formålet er at få endnu flere piloter til at flyve stræk.
Deltagerne skal i videst muligt omfang medbringe eget eller klubfly, da der ikke bliver tid til omskoling.
Duo Discus SA og de to LS-8 fly er reserveret. Der foretages lodtrækning umiddelbart efter den 10. april
om de ensædede fly og ture i SA med Ole Arndt. Priser på leje af unionsfly er dagstakster jf. UHB 1099.
Talentregistrerede juniorer 50%.
Krav: Startmetoden vi anvender under kurset, vil være flyslæb, hvorfor det er et krav, at piloten har en
gyldig flyslæbstilladelse.
Der er tradition for, at dagene starter tidligt med opspænding af fly FØR morgenmaden.
Det foreløbige program:
Torsdag d. 7.maj:

Ankomst mellem kl. 17:00-18:00.
Medbring venligst madpakke til om aftenen. Efter indlogering og mad, følger en
præsentationsrunde og en kort briefing.

Program:

fredag, lørdag og søndag:
0700:
Samling af fly
0800:
Morgenmad
0900-1100: Teori, vejrbriefing og planlægning af flyvning
1800:
Debriefing
1900:
Aftensmad

Info:

Unionens hytter er booket fra torsdag og unionens fly er booket fra fredag.
Mad bliver bestilt fra Brande Camping.

Instruktører: Morten Hoeck-Pedersen, Poul Kjærgaard Pedersen og Tom Finsen.
Gebyr:

900 kr.
Beløbet dækker: Leje af hytter m.m., samt bespisning, morgen middag aften (fre-søn). Teltning eller campingvogne er også gratis.

Tilmelding: Her. Senest 10. april efter ’først til mølle-princippet’. Faktura udsendes fra unionen, og
betaling inden kurset er en forudsætning for deltagelse. Max deltagerantal: 12
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Jørgen Korsgaard
Bredde- og fastholdelsesudvalget
Mail: j-korsgaard@t-online.de
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