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

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubtrænere og talenter

MEDDELELSE NR. 19
UDVIKLING NR. 06
DATO: 17. maj 2021

Indbydelse til talentkursus – VEST/ØST 2021

Med de aktuelle og forventede COVID-19 restriktioner synes det muligt at gennemføre årets
talentkurser i vest og øst.
TID OG STED
• TalentVEST: 21. – 25. juni 2021 begge dage inkl. i Vestjyllands Svæveflyveklub.
• TalentØST: 9. – 13. august 2021 begge dage inkl. i Midtsjællands Svæveflyveklub.
KURSETS FORMÅL
At give S-piloter, der er talentregistreret, et indblik i stræk- og konkurrence svæveflyvning
gennem teori og praksis. Forberede talenterne til kommende konkurrencer, herunder de forskellige opgavetyper benyttes under konkurrencer og tilhørende procedurer og regler.
KURSUSINDHOLD
Undervisning i teoretisk og praktisk stræk- og konkurrenceflyvning samt forskellige foredrag.
KRAV TIL DELTAGERE
- Skal være registreret som talent og må ikke være fyldt 36 år.
- Gyldigt S-certifikat.
- Minimum 65 timer som fartøjschef.
- Mindst 5 distanceflyvninger, heraf mindst 3 over 100 km samt mindst 2 udelandinger i terræn.
- Omskolet til flyslæb og spilstart.
ØKONOMI
Økonomi: Kursusgebyr 950 kr. pr. deltager. Beløbet er inkl. fælles mad (morgen, middag,
aften), hvor aspiranterne deltager i madlavning mv. samt omkostninger til ophold.
Derudover ydes der fuld dækning for spilstarter, samt for broafgift/færge for deltagere der
tager over bæltet. Øvrige omkostninger til fx fly, evt. flyslæb, transport, hjemhentning er for
egen regning.
MATERIEL
Deltagerne skal have eget fly til rådighed i hele kursusperioden. Præstationsmæssigt skal
flyet ligge indenfor seneste DAeC index 96 -114.
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Piloter vil blive tilbudt at flyve med i Unionens Duo Discus med en erfaren konkurrencepilot.
Unionens LS-8ere kan bookes til kurset til ½ pris, og er pt. reserveret til samlingen. Husk
unionens omskolingskrav. Fordeling vil ske ved lodtrækning eller deling mellem flere piloter.
Tilmelding her senest 30. maj 2021.
Ved tilmelding skal oplyses flytype der deltages med, og om du bor i telt eller campingvogn.
Info: Nogle af de deltagende piloter kan blive udvalgt til at flyve med 1 dag i Duo Discus
sammen med en konkurrencepilot.
Kursusleder: Mere info senere.
Med venlig hilsen
Geert Sørensen
Talenttræner

