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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Alle Danish Air Cadets

MEDDELELSE NR. 18
UDVIKLING NR. 05
DATO: 10-05-2021

Indbydelse til DAC Camp i uge 27 og uge 28
Dansk Svæveflyver Union indbyder Danish Air Cadets til Camp på Svæveflyvecenter Arnborg i hhv.
uge 27 og i uge 28.
DAC CAMP er for alle kadetter uanset niveau og med en blanding af flyvning, udvikling, besøg fra
FLV og hygge i fem dage sammen med kadetter fra hele landet. Der vil være plads til 12-15 kadetter
pr. periode.
Indenfor perioden vil der være arrangementer, hvor ikke tilmeldte kadetter også kan deltage. Mere nyt
om dette senere på FB og mail.
Tid
For både begge uger er der ankomst søndag fra kl. 16.00 – Husk selv at sørge for forplejning til om
aftenen. For:
- Uge 27: 5-9. juli 2021 - Første briefing mandag d. 5. juli. kl. 9.00 (morgenmad fra kl. 8.00).
- Uge 28: 12-16. juli 2021 - Første briefing mandag d. 16. juli. kl. 9.00 (morgenmad fra kl. 8.00).
Sted: Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholtvej 10, 7400 Arnborg.

DAC CAMP tilbyder
Opgaver og udfordringer rettet mod dig som kadet og din udvikling, uanset hvilket niveau du er på.
Derfor vil det være dig, der skal medvirke ved gennemførelsen af DAC CAMP med målsætningen at
give bedste mulige grundlag for din udvikling. Du vil derfor sammen med dit team, skulle løse de opgaver der naturligt er knyttet til planlægning og afvikling af DAC CAMP og den flyvning der kommer til
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at foregå. Alt selvfølgelig under kyndig vejledning og supervision. Men helt sikkert er det, at du både
får oplevelser og bliver udfordret!
Følgende vil du være en del af og kunne opleve på DAC CAMP:
- Skoling på G- og U- niveau.
- Skoling – U/solo (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 eller lære at flyve med vandballast.
- Mulighed for at øve spind og opleve avanceret flyvning.
- Et netværk med andre DACere, der har samme interesse som dig!
- Møde Flyvevåbnets piloter og andre ansatte.
- Flyvelære og -teori som også retter sig mod militærflyvning og videregående svæveflyvning.
Flyvning i øvrigt
På første CAMP dag vil der blive afholdt forlænget briefing, med fokus på lokalområdet og -flyveregler.
Efterfølgende vil kadetterne selv afholde DAC briefing, hvor dagens aktiviteter og opgaver planlægges.
Indkvartering
Der planlægges indkvartering i hytter på centret. Egen hytte, telt eller campingvogn er også muligt.
Forplejning
Som en del af teamarbejdet sørger kadetterne for forplejning herunder indkøb til morgenmad, smør
selv madpakker og aftensmad under hele DAC CAMP.
Fly
U-elever og SPL-piloter opfordres til at medbringe eget fly. Man kan fx være to personer om et fly.
Derudover vil der være en Puchaez og Duo Discus skolefly til rådighed. Mulighederne for at indleje
yderligere fly undersøges i øjeblikket.
”Hvis vejret driller” – program
Hvis vejrguderne ikke tillader alm flyvning, har i selv som kadetter til opgave at planlægge og gennemføre et alternativt program. Det kunne være: Simulatorflyvning, teori, erfaringer, vedligeholdelse,
droneflyving oa.
Økonomi
Det koster 950 kr. at deltage, som dækker kost og logi, samt spilstarter og flyleje i 5 dage. Derudover
skal du tillægge:
- Din transport til/fra lejren.
- Flyslæb til unionens alm takst.
Tilmelding
Tilmelding er nødvendig og sker her. Bemærk at tilmeldingsfristen er d. 20. maj kl.12.00.
Du vil modtage svar senest d. 24. juni, om du optaget på CAMP’en.
Deltagergebyr på 950 kr. indbetales efter endelig bekræftelse på tilmelding. Modtagelse af betaling er
en forudsætning for at deltage.

- 3-

Har du spørgsmål, så kontakt unionen på dsvu@dsvu.net eller Geert Sørensen på mail: gs@dsvu.dk.
Ledelse
I perioden 5-9/7 er Jørgen Legind Hansen ansvarlig leder.
I perioden 12-16/7 er Jens Hansen ansvarlig leder.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

