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Virtuel konkurrence i svæveflyvning.

Dansk Svæveflyverunion og Condor Danmark har indgået samarbejde om at tilbyde virtuel
svæveflyvning.
Hovedårsagen er, at svæveflyvningen i klubberne er blevet lukket ned i forbindelse med Corona smitterisiko.
Derfor vil der hver dag være opgave som kan flyves.
Serveren starter hver dag kl. 1900 og 2015 dansk tid.
Det er samme opgave på begge tidspunkter.
Opgaverne flyves i Condor og vil primært være i det danske landskab, men der vil også komme opgaver i
andre landskaber.
Efter endt flyvningen gemmes flyvningen som en IGC-fil – og uploades til Dansk Svæveflyver Unions nye
konkurrence-system hvor opgavernes scores. Der er tale om at vi har klonet det nye konkurrencesystem i en
virtuel udgave.

https://vld.dsvu.dk/

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
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Det praktiske
Programmet CONDOR hentes via dette:
http://www.condorsoaring.com/order/
Vi anbefales at købe Condor Pro version – prisen er: ca. €150 eller
standardversionen til ca. €50.

Condor Updater hentes via dette link:

condor-club.eu/i/CondorUpdater_Setup.exe

Det danske landskab kan hentes via dette link:
Du skal hente det landskab der hedder Denmark 5.2

condor-club.eu/sceneries/0/?o=10&p=8

Vejledning til udpakning, opsætning mm. på

condor-danmark.dk/condor/vejledning

Efter at Condor og de ønskede landskaber er installeret, er du klar til at deltage i unions virtuelle flyvninger.

Adgang til unions servere på følgende link:

Efter endt flyvningen gemmes flyvningen som en IGC-fil
Fra hovedmenuen i Condor vælges Load
Klik på Lasttrack.ftr (denne oprettes automatisk af Condor)
Tryk på IGC Export nederst til venstre
Giv IGC filen et sigende navn, f.eks. datoen for flyvningen
Tryk på Exit

condor-danmark.dk/serverlist-2/
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For at uploade IGC-filen til Dansk Svæveflyver Union, skal du ind på denne web-side:

https://vld.dsvu.dk/
Her skal der startes med at oprette dig som bruger:
Vælg øverst til højre Tilmeld mig
Udfyld felterne.
Password skal bestå af mindst 8 karakter,
indeholdende bogstaver, tal og specialtegn
Herefter kommer du din profilside, her udfyldes de
sidste oplysninger – herunder angivelse af klub.
Hvorefter der trykkes på Gem nederst.
Der er nu klar til at uploade seneste IGC-fil, ved dette
vælges i menuen øverst.

Condor gemmer, som standard IGC-filen i
Denne computer → Dokumenter → Condor →
FlightTracks → IGC

Din flyvning kan også uploades til http://www.condor-club.eu/
Her kan opgaveresultatet også sammenlignes med andre piloter der har fløjet samme opgave.

Er der behov for support så kontakt Condor Danmark
- Tim Madsen – telefon: 6160 2494
- Chris Oxholm – telefon 2149 1061

Condor Danmark
Medlemskab koster 100 kr. årligt
Indmeldelse og betaling af kontingent
<73>
+88279441

