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

Til Svæveflyveklubberne
MEDDELELSE NR. 32
FLYVNING NR. 05
DATO: 24.10.22

Vedr.: ÅRSSTATISTIK - SVÆVEFLY 2022.
Igen er det ved at være tid til indsamling af oplysninger om aktiviteterne i den forgangne flyvesæson.
Indsamling af data foregår i år præcist som vi gjorde det for sæsonen 2022; dvs. alle indberetninger af
flyvetider, stater og landinger etc. skal indtastes via foreningsadministration.

Medlemmer med egne fly skal logge sig ind i foreningsadministration (via https://medlemslogin.dsvu.dk/)
hvor man i modulet ”Fly” kan finde sit fly og her indtaste data for perioden 1. november 2021 til 31. oktober
2022.
Klubberne skal indtaste dato for klubfly via det administrative login til foreningsadministration.
Klubberne har også mulighed for at indtaste data for medlemmernes fly. Klubberne kan via Foreningsadministration se alle fly som er registreret som tilhørende klubben eller medlemmer i klubben – og bedes
sikre at data for alle fly registreret under klubben bliver indtastet i systemet, herunder kontakte medlemmer
som ikke selv for indtastet data.
Vi beder om at alle data er indtastet for alle fly senest 16. december 2022.
Vær opmærksom på;
-

Ejer-information omkring ejerskab indhentes fra unionens CAMO-arkiv.
Kan man som flyejer ikke se sit fly er det derfor sandsynligvis manglende registrering af ejerskifte
i CAMOen der er årsagen hertil.
Findes der på klubbernes lister fly som man er vidende om ikke længere tilhøre klubben eller et af
klubbens medlemmer bedes man underrette DSVU via dsvu@dsvu.net herom – og meget gerne
med information omkring ny ejer såfremt dette er kendt. Flyene kan samtidigt manuelt ”arkiveres”
af klubbens administrator – gerne med angivelse af årsag til arkivering. Fly kan f.eks. være solgt til
udlandet, stjålet, solgt til et andet, gerne navngivet, medlem etc. etc. Korrekt årsagsangivelse vil
hjælpe os til at sikre at fly ”placeres” korrekt og hjælper os med at få korrigeret ejerdata i CAMOarkivet.

-

Statistikken skal indberettes for hele perioden siden 1. november 2021. Er et fly f.eks. overtaget fra et andet medlem eller klub i årets løb skal den aktivitet fra før overtagelsesdatoen medtages såfremt flyet tidligere tilhørte et DSvU-medlem eller en anden klub.

-

Alle fly der ejers af klubben ellers disses medlemmer indgår i statistikken – også selv om flyet ikke
har kontrakt med DSvUs CAMO.
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-

Fly på udenlandsk register kan oprettes i systemet og tilknyttes klubben. Udenlandsk registrerede fly som allerede i 2019 blev registreret findes under fanen ”Svævefly reg. i udlandet” – her
kan nytilkomne fly på udenlandsk register registreres manuelt.

Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

Lars Agesen-Pagh

