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Generalforsamlingen 2020 gav efterfølgende lidt ændringer i bestyrelsen, idet Lars Arne som blev 
valgt ind i bestyrelsen, ikke ønskede ikke at sidder der med de personer som han blev valgt ind 
sammen med. Dette medførte at han trak sig fra sin post og udmeldte sig af klubben, hvilket betød 
at Asbjørn som lige var udgået af bestyrelsen, igen måtte træde til, da han var blevet valgt til 
suppleant. Tak for det Asbjørn 

Jeg vil gerne takke den nuværende bestyrelsen for det sidste år. Det har været en fornøjelse at sidde 
sammen med jer og jeg håber at os der er, på valg bliver valgt ind og tager endnu en tørn i 2021. 

Vi har i 2020 afholdt 6 bestyrelsesmøder, deltaget i Repræsentantskabsmøder samt formandsmøder 
hvor mange af dem har været online grundet Covid-19. 

2020 har været et år som vi nok aldrig glemmer. Covid-19 ramte os inden vi rigtig kom i gang med 
flyvesæsonen for 1 år siden og vi måtte trække den frem til Påsken, inden vi rigtig begyndte at flyve. 
Det har nu haft sine påvirkninger på os igennem et helt år med forskellige restriktioner, vi har skulle 
forholde os til. Senest at vi ikke kunne skoleflyve på UL og TMG her hen over vinteren pga. 
forsamlingsforbuddet og måske får vi yderligere nogle udfordringer med checkstarter ved 
sæsonstart og i Påsken. Forhåbentlig kan vi snart se en ende på det efterhånden som folk bliver 
vaccineret og vi må nu mødes 25 mand og flyve så længe vi er ude i det fri. 

Et af bestyrelsens vigtigste opgaver efter min mening er at skabe aktivitet og flyveglæde i klubben 
samt sikre vores fortsatte eksistens. Det er vi godt på vej med en lille medlemstilgang på både SPL og 
UL i 2020. 

25 marts 2020 fik vi en underskrevet en aftale med DULFU, der trådte i kraft 1. april 2020. Det har 
desværre ikke helt givet os den aktivitet vi havde håbet på. Covid-19 har været en udfordring og 
DULFU kunne ikke rigtig holde det åbningsevent de havde planlagt. Vi håber at vi sammen med 
DULFU kan få det afviklet det her i løbet af foråret 2021. 

Vi har i 2020 investeret i nogle klubhytter som kan bookes til overnatning, weekender og ferier af 
klubbens samt DULFU medlemmer. Vi har også taget kontakt til Per og Lone Sognstrup og givet dem 
muligheden for at booke dem ved stævner. Tak til de personer som har hjulpet med at få dette op 
og køre.  

Vi fik gang i grundskoling på svævefly igen og jeg tror at Danish Air Cadet vil været med til at påvirke 
dette positivt fremover. En kæmpe ros til alle der har været indblandet i dette arbejde og været med 
til at gøre en forskel. Det var virkelig dejligt at komme på pladsen og se vi havde fået gang i 
skoleflyvningen/aktiviteten igen. Jeg tror aldrig det er sket, at man har fortsat hverdagsskoling til så 
sent på sæsonen. Tak Andreas, Thomas og Claus for at være med til at få dette til at ske.  

3 af de elever der startede 5 August nåede at gå SOLO inden sæsonafslutning. Det er virkelig godt 
gået og meget positiv. Andre klubber er imponeret over at dette lykkes os og med den intensitet vi 
havde i vores skoling. 

Vi lånte en Ka-8 efter sommerferien med henblik på køb og som overgangsfly indtil vi havde noget 
andet. Desværre viste den sig ved en grundig gennemgang i uge 42 udført af DASK, at det ikke kunne 
svare sig at købe, hvilket gjorde at vi afleveret den igen. Vi nåede at flyve knap 9 timer i den. 

 



 

Vinteren er brugt på at finde et egnet fly til elever, og S-piloter, men som også vil være brugbar til 
junior og danmarksmesterskaber i fremtiden. Et som erstatning for den DG300 som blev solgt i 2017, 
hvor det blev besluttet at sælge og købe noget mere brugervenlig. Jeg håber derfor at klubbens 
medlemmer tilstede til generalforsamlingen vil stemme for bestyrelsens forslag om at anskaffe den 
LS1-f. Vi vil så fremover også har noget at tilbyde nye medlemmer i klubben og kan fortsætte med at 
vækste.  

På UL fronten har Claus, Andreas og Helge trukket det store læs med skoling med vores elever. Vi 
skal se hvordan vi i 2021 kan blive lidt mere effektive og vi har i 2021 allerede nu fået ekstra 
instruktør hjælp udefra. Vi har derfor også valgt nogle dage hvor vi ikke planlægger flyvning i 
svævefly fra pladsen. (Husk det er dog fortsat muligt at booke f.eks. Eurofox til at lave et flyslæb eller 
2 hvis den er ledig og ikke på tur og man kan finde en slæbepilot).  

3 organisationer i en klub er positivt og det fungerer godt. Nå det så er sagt så kunne jeg rigtig godt 
tænke mig, at vi alle vil løfte i flok og ikke kun de få Tordenskjolds soldater fra hver organisation, for 
med tiden køre de også trætte. Husk det er vores alles ansvar, at vi holder vores faciliteter pæne og 
indbydende. Her tænker jeg på såvel udeområder som, veje, træer, græsslåning af hytteområde og 
bane, rundt om klubhuset som alm. vedligehold af banen.  Men også indvendigt såsom vores fine 
klublokaler, vinduer, hangaren, værkstedet og toiletterne skal holdes rent. Alternativ så ender vi 
med at skulle ud og betale andre for det.  Tak til Tørnæs som i foråret kalkede og tromlede banen for 
os. 

Som nogle måske har bemærket så har vi i 2020 igen fået en bar i klubhuset, et poolbord samt 
bordfodbold. Jeg håber vi alle rigtig kan bruge det her i 2021.  

Eurofox er løbende vedligeholdt af Thomas Wejrup som gør en kæmpe indsats for at holde den 
flyvende. Husk at tilbyde jeres hjælp når han har brug for det. Det er også lærerigt at være med på 
eftersyn for de personer som flyver på den. 

Ting vi ikke har nået i 2020, men skal nå her i 2021 er at få godkendt udhuse/bygninger ved RC, samt 
kigget på lejekontrakten for flyvepladsen. Disse 2 skal bestyrelsen i gang med her i foråret 2021. 

Positive tal på de fleste fronter 

Medlemslisten tæller i dag følgende: 

31 A-medlemmer 

Heraf er  

16 DSvU medlemmer. + 2 fra sidste år. 

27 UL medlemmer + 4 fra sidste år 

4 AU-medlemmer 

1 RU-medlem 

3 T-medlemmer 

3 B-medlemmer 

10 P-medlemmer 



2 H-medlemmer 

1 O-medlem 

22 R-medlemmer  

 

Ny rekord i Holstebro Flyveklub. 

Jeg tror ikke det er sket i Holstebro flyveklubs historie at et klubfly (Svævefly) har fløjet mere en 100 
timer på en sæson. Klubbens nyindkøbte Ventus fløj i 2020 110 timer fordelt på 29 starter. Den har 
blandt andet været på tur et stykke ned i Tyskland og ture til Sjælland via samsø på vej hjem igen.  

Falken har også været aktiv i 2020 og har fløjet 63 timer fordelt på 129 starter, imod 33 timer i 
2019. Vores samarbejde med Vestjylland og placeringen af den her i vinteren har også givet ekstra 
timer og dermed en bedre indtjening til klubben. 

ASK-13 kom der rigtig gang i fra 5 august hvor vi begyndte med 5 elever og Andreas i bagsædet. 44 
timer fordelt på 152 starter blev det til i 2020 hvorimod den kun fløj 6 timer i Holstebro i 2019. 

EUROFOX har i 2020 fløjet 113 timer fordelt på 385 starter hvoraf 160 var flyslæb hvor der i 2019 
blev fløjet 19 flyslæb. 

Klubkonkurrencen var i 2020 lidt tynd, men vi fik da fløjet lidt. Vi genindfører B-klassen her i 2021 for 
piloter med under 200 flyvetimer. Vi har jo ikke kunne afholde en afslutningsfest og har ikke fået 
lavet pokaler grundet nedlukningen, så jeg nævner dem her i stedet og håber på en god 
afslutningsfest i 2021 

Resultater: 

A-Klubmesteren:  
 
1. Thomas Leander 2923 Point (OLC point) 
2. Asbjørn Drechsler 1562 Point (OLC point) 
3. Stener Leander 1481 Point (OLC point) 
 
B-Klubmesteren  
 
Genindføres i 2021 og ser frem til at kunne kåre en vinder i 2021 
 
Derudover er der følgende pokaler. 
 
Fri distance Asbjørn Drechsler 682 km 83,63 km/t 

 
Hurtigste 100, 200, 300 og 500 km hastighedsopgave 
 
100 km Ingen indsendte 
200 km Ingen indsendte 
300 km Thomas Leander 300,6 km 116,21 km/t 
500 km Thomas Leander 550 km 111,41 km/t 

 
 
 



Landingskonkurrence 
 
1. Thomas Leander 
2. Lisette Bertelsen 
3. Frederik Leander 
 
Varighedspokalen (Ny pokal 2021) 
 
Øvrige pokaler 
 
Lortepokalen står godt og trygt hvor den hører til i Ejstrup. 

 

Samarbejde  

I 2020 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Vestjylland Svæveflyveklub. De har været en rigtig 
stor hjælp og et samarbejde jeg mener vi fortsat skal arbejde videre på i 2021. Vi har begge klubber 
åbnet op for vores flyvemateriel og såvel som de kan benytte vores materiel kan vi også benytte 
deres mod betaling selvfølgelig.  

2021 kommer til at betyde yderligere samarbejde på tværs af klubberne her i Midt & Vestjylland. Jeg 
sidder med i en gruppe der sammen med DSvU etablerer en fast skole weekend i Arnborg ca. en 
weekend i måneden, hvor vores elever kan deltage og vi kan aflaste vores instruktører samt frigive 
Eurofoxen de weekender. Samarbejdet er følgende klubber. Skive, Viborg og Holstebro.  

Kalenderen med aktiviteter er ved at være på plads, med slæbevagt og SPL instruktører i April og 
Maj måned. UL elever skal selv kontakte en instruktør for at aftale hvornår de gerne vil skole. 

Vi planlægger at lave SPL-skoling fra 10:00-15:00 Lørdag og søndage samt helligdage, hvor der er 
vagt iht kalenderen på bloggen og fra kl. 16 de onsdage hvor der er skoling i SPL. 

 

2021 mål 

- Færdiggjort vores nuværende UL-elever  
- Færdiggøre og videreudvikle vores nuværende SPL-elever 
- Mere aktivitet og liv i klubben. 
- Nye Elever ind på svævefly og UL.  
- Udvalgsgrupper der arrangerer temaaftner, fælles flyveture og sociale sammenkomster i 

klubben 
 

- Tak for 2020 
 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Leander 

 

 


