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

Til Svæveflyveklubberne.
MEDDELELSE NR. 14
KONKURRENCE NR. 06
DATO: 6. april 2021
Flyv med i TALENTFLYET under DM 2021.
Periode 13.05.21 – 23.05.21
Det ser ud til, at COVID-19 restriktionerne tillader gennemførelse af DM 2021 derfor tilbyder Dansk Svæveflyver Union (DSvU) igen i år de danske unge talenter – dvs. mellem 16 og 35 år - muligheden for at flyve med i
unionens Duo Discus (SA) under DM 2021. Fartøjschefen vil være Michael Mix fra Lolland-Falster Svæveflyveklub. Michael har gennem de seneste år været tilknyttet talentgruppe A og fløjet flere konkurrencer, sidste
år placerede han og talenterne SA på en succesfuld andenplads mod bedre ydende fly i DM tosædet klasse.
Formålet er:
• At hjælpe unge piloter i gang med stræk- og konkurrenceflyvning.
• At vise nye unge piloter, hvordan man deltager i og flyver en konkurrence.
Er du talentregistreret i DSvU, kan du sende en mail til talenttræneren på talent@dsvu.net om, at du ønsker at
flyve med. Skriv også et par ord om, hvad du forventer at få ud af konkurrencen.
Talenttræneren udvælger 2 piloter, som vil flyve med på skift under DM.
Indkvartering og kost: Overnatning på centrets campingplads – medbring selv telt eller campingvogn. Du vil
selv skulle sørge for kost under opholdet.
Pris: Starter og flyvning i SA vil være gratis under konkurrencen. Men du skal have en FAI sportslicens (se
her).
Dette er en god mulighed for dig, som i 2021 er klar til at flyve deres første konkurrencer fx JDM eller SAC.
Tilmelding: Skal ske til talent@dsvu.net senest d. 20. april 2021.
DSvU, Elite- og Talentudvalget og Dansk Idrætsforbund ser sporten som en grundstamme i udviklingen af
svæveflyvere og konkurrencepiloter. Så, for at give talenterne de bedste forudsætninger, opfordres klubberne
til at støtte deres unge medlemmer i at deltage i de 2-sædet flyvninger, talentkursuser og juniormesterskaber, som DSvU tilbyder.
På den måde kan talenterne udvide deres kendskab til konkurrencesvæveflyvning, opbygge erfaring og – ikke
mindst - knytte nye venskaber.
HUSK under alle omstændigheder at blive talentregistreret, hvis du er mellem 16 – 25 år. Også selvom du
ikke lige nu føler dig som talent – Det skal nok komme.
Konkurrencechef: Anders Møller Andersen
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Geert Sørensen
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