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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubbens juniorer

MEDDELELSE NR. 06
UDVIKLING NR. 03
DATO: 06-02-2020

Indbydelse til Juniorlejr 2020 i Påsken
Tid: 9-13. april 2020 (påskeferien) – Første briefing torsdag kl. 9.00
Sted: Polyteknisk Flyvegruppe, Eskebjergvej 88B, Kaldred, 4593 Eskebjerg
Polyteknisk Flyvegruppe glæder sig over at kunne indbyde alle juniorer til juniorlejr hos os på Kalundborg Flyveplads i påskeferien 2020. Juniorlejeren er for alle svæveflyveelever og piloter under
26 år. Lejren vil byde på en masse flyvning og hygge i fem dage, sammen med andre unge piloter
fra hele landet.
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 (eget fly skal så vidt muligt medbringes)
• 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 unge svæveflyvere, der har samme interesse som dig!

Flyvning i øvrigt
Der vil på første lejrdag blive afholdt forlænget briefing, med fokus på lokalområdet og klubbens flyveregler. Afhængig af erfaringsniveau og flyvetræning skal deltagere som ikke har fløjet fra Kalundborg før, have en tur med instruktør inden man slippes løs i luftrummet omkring flyvepladsen.
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Ved hver briefing laves en udførlig vejrbriefing – Her begrundes hvorfor, ud fra vejret, at
dagens opgaver lægges som de gør.
Indkvartering
Du har følgende muligheder for overnatning under juniorlejren:
• Du kan overnatte på campingpladsen – medbring telt eller campingvogn
• Flyvegruppens sovesal
Der er mulighed for at indkvartere sig allerede onsdag aften den 8. april inden lejrens start om torsdagen. Ankommer du onsdag aften, skal du dog selv sørge for aftensmaden.
Forplejning
Under hele lejren vil der være morgenmad, smør selv madpakker og vi laver fælles aftensmad.
Fly
B-elever, lokal- og S-piloter opfordres til at medbringe eget fly. Man kan f.eks. være to personer om
et fly. Vi stiller med skolefly og unionen stiller Duo Discus og de to LS8’ere til rådighed
Hvis vejret er dårligt…
Vi undersøger mulighederne, men det kunne f.eks. være
• Foredrag om bjergflyvning
• Besøg hos Roskilde eller Kastrup
• Konkurrenceflyvning i Condor
• Stræk teori
• Unionens svæveflysimulator
• Landings konkurrence
• Skoling med fokus på at afvikle et højt antal af starter
Økonomi
Det koster 500 kr. at deltage, som dækker kost og logi i 5 dage. Derudover skal du tillægge:
• Din transport til/fra lejren
• Spilstart 40kr.
• Flyslæb til rimelig pris
• Drikkevarer, is m.v. kan købes i klubhuset til absolut rimelige priser. Dette afregnes til klubben via mobilepay eller kontant inden afrejse.
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på: https://medlem.dsvu.dk/Bredde-og-fastholdelsesudvalget/Juniorlejr-2020/menuid-142 - tilmelding nødvendig.
Tilmeldingsfristen er d.20. marts 2020.
Deltagergebyr på 500 kr. indbetales til unionen. Faktura udsendes efter udfyldelse af tilmeldingsformular og betaling inden juniorlejren er en forudsætning for deltagelse.
Har du spørgsmål, så kontakt unionen på mail.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Polyteknisk Flyvegruppe og Dansk Svæveflyver Union

