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Genåbning – Fase 2, anbefalingerne for udendørsidræt
DSvU udsendte d. 29. april en klubmeddelelse vedrørende anbefalingerne for udendørs idræt, herunder svæveflyvning. Disse anbefalinger ændres nu.
Reviderede anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen
Danmarks idrætsforbund (DIF) har, baseret på Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger d. 10.
maj udsendt nye retningslinjer. Disse kan findes på DIFs hjemmeside:
https://www.dif.dk/corona
Baseret på disse retningslinjer, anbefaler DSvU fra i dag følgende:
•

Der kan afvikles flyvning i klubben, hvis anbefalingerne overholdes. Alle arrangementer begrænses til maksimum 10 deltagere. Det gælder blandt andet konkurrencer, som ikke er online, og kurser.

•

Klublokaler holdes lukket, men der bør være adgang til toilet og håndvask samt håndsprit, på
de mulige benyttede toiletter og vaskerum. Husk hyppig rengøring af faciliteterne og brug engangsservietter efter håndvask (ingen håndklæder).

•

Klubfaciliteter kan dog anvendes til administrative formål, så som føring af journaler/logbøger
og registrering af flyvninger samt reparationer på værkstedet. Køkkenfaciliteter og køleskabe
kan ligeledes anvendes til opbevaring af mad og eventuel opvarmning af medbragt mad.

•

Briefing bør holdes udendørs eller i hangaren. Afhold eventuelt briefing i flere hold, først certifikat indehavere, derefter elever.

•

En flyveplads er stor, der kan godt opholde sig mere end en gruppe af 10 personer på den
samtidigt, hvis disse er klart adskilte og udfører forskellige aktiviteter.

•

Overhold altid afstanden på 1 meter mellem enkelte personer, også når flyene tages ud af
hangaren og manøvreres rundt på pladsen, undgå så vidt mulig at flytte rundt i de forskellige
grupper.

•

Vi anbefaler, at der blandt de tilstedeværende udpeges en person hvis roller er at overvåge
at de tilstedeværende ikke glemmer at opføre sig hensigtsmæssigt, at folk ikke unødvendigt
samler sig i grupper osv. Vær opmærksom på at de gamle vaner ikke vender tilbage.

•

Vask eller afsprit dine hænder inden du nærmer dig flyet, traktoren eller wirehenteren. Sørg
for at der er håndsprit på startstedet, anvend evt. handsker hele dagen.
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•

Afsprit holder/tablet til startliste, rat og betjeningsgreb på køretøjer. Lad den samme person
betjene det samme redskab/køretøj, og skift så sjældent som muligt.

•

Vi anbefaler at styrepind, betjeningsgreb, instrumentbræt og hoodramme rengøres med sprit
eller sæbevand før og efter dagens flyvning, samt når der skiftes pilot. Vi anbefaler, at der
flyves med handsker. Plexiglas tåler ikke sprit, så brug sæbevand til hoodrammen

•

Planlæg flyvningen udenfor cockpittet inden ombordstigning. Hold 2 meters afstand når i taler ansigt mod ansigt, for eksempel når instruktøren briefer eleven.

•

Personer i risikogrupperne bør være særligt opmærksomme på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

•

Endeligt, så beder vi jer om at være fornuftige, tænk jer om, brug den nødvendige tid til at
forberede jer på at operere under disse betingelser. Dette er ikke en facitliste, men ideer og
anbefalinger, som i hver enkelt klub skal overvejes.

•

Det er op til hver enkelt forening, instruktør og pilot at vurdere om I ønsker/er i stand til at
fungere på de præmisser der anbefales. I er altid velkomne til at kontakte DSvU for yderligere råd og vejledning.

Det forventes at reviderede retningslinjer i forbindelse med 3. fase af genåbningen udsendes i første
halvdel af juni måned.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

