
 

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

_______________________________________________________________________ 
 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION  -  SVÆVEFLYVECENTER ARNBORG  -  FASTERHOLTVEJ 10  -  DK-7400 HERNING 
TEL: +45  9714 9155  -   FAX: +45  9714 9108  -  e-mail: dsvu@dsvu.net  -  Bank: 2210 5980 100709 

 
 

 

 

 
 

 
Til Svæveflyveklubberne 
Att.: Klubbens juniorer. 

MEDDELELSE NR. 06 
 

UDVIKLING NR. 02  
 

DATO: 13.0.2015 
 

Juniorlejr 2015 
 
Til alle juniorer i DSvU, der har lyst til 4 dages flyvning på Svæveflyvecenter Arnborg i påsken.  
At være junior betyder, at du ikke er over 25 år. 
 

DSvU afvikler Juniorlejr 2015: 

start onsdag 1. april 2015 (til aftensmad i Kirstens Cantina) 

Slut mandag d. 6. april 2015 efter morgenmad. 
 
Det bliver 4 dage fyldt med aktivitet og hvor du har muligheden for, at udvikle dig som pilot og lære andre 
juniorer at kende. 
 
Der vil også i år være plads til:  
- S-piloter, 
- Piloter der er i gang med A-skoling (maks. 10 deltagere) 
- Piloter der er i gang med B-skoling (maks. 10 deltagere) 
 
DSvU stiller 2-sædede skolefly og instruktører til rådighed. Disse er primært til A-elever, men hvis en B-
elev har brug for et 2-sædet fly til at komme videre med deres normer, så finder vi også ud af det… 
 
Det forventes at B-elever og S-piloter selv medbringer fly, men flere kan jo godt deles om det samme fly. 
 
Både A og B- skolingselever skal have tilladelse fra deres Flyvechef til at flyve fra Arnborg. 
 

Program: 
Der arbejdes stadig på programmet, men såfremt vejret tillader det, vil der være flyvning for alle.  

- Planlægning af strækopgaver og flyvning af disse. 
- Skoling både A og B. 
- DSvU arbejder på at få en kunstsvæveflyver til at kigge forbi, for at give opvisning  
- Måske besøg af Dansk Svæveflyvehistorisk klub, for at flyve i de gode gamle fly, så det ikke kun 

er de virkelig gamle medlemmer i klubberne der kan snakke med om træ fly.. 
- Landingskonkurrence.  

 
Hvis vejret ikke vil samarbejde, bliver der udarbejdet et B-program. 
Foreløbig har vi følgende i tankerne: 

- Condor formationsflyvning – på storskærm… 
- Meteorologiundervisning 
- Oplæg om flyvning væk fra pladsen – tænker på flyvning i syd Afrika, Australien … 
- Oplæg om kunstflyvning 
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Pris: 
DSvU støtter juniorlejren med 500,- pr deltager, dette er indregnet i de priser du kan se.  
Ligesom sidste år har vi valgt at udbyde pakkeløsninger. Forskellen på pakkerne er den måde man over-
natter på.  
Men ellers omfatter prisen 3 måltider om dagen fra onsdag aften til mandag morgen, udgifter til instruktø-
rer og andre der skal holde oplæg samt udgifter til de fly, de skal lånes. 
 
Beløbet indbetales på: 2210 5980 100709. 
 

 Indhold Pris
Pakke 1 Du bor i en af DSvUs hytter sammen med andre juniorer. 

Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig NU! 
1245,-

Pakke 2 Du bor i Campingvogn eller telt som du selv medbringer. 1250,-
Pakke 3 Du sørger selv for overnatning, hvis du f.eks. har adgang til din egen 

hytte 
850,-

 
Bemærk priserne dækker Ikke udgifter til starter eller udgifter til fly, ud over de fly som DSvU har lavet 
aftaler om.  Du skal derfor regne med, selv at betale for starter uanset startmetode.  
 

Tilmelding: 
Tilmelding foregår ved at udfylde formularen på: 
http://www.svedanor.com/index.php?option=com_rsform&formId=12 
 
Navn: 
Klub: 
Mailadresse: 
Mobil-tlf: 
Hvilken pakke du ønsker: 
Pilotniveau: S-pilot, B-skoling, A-skoling.  

(Husk at få tilladelse fra din flyvechef, hvis du er i A- eller B- skoling. ) 
Alder: 
Er du omskolet til at køre Spil: 
Medbringer du selv fly? 
Er der nogle madvarer du ikke kan tåle? (som nødder, gluten eller laktose) 
 
 
 
Tilmelding skal ske inden 16. marts og er først gyldig når du har udfyldt formularen og indbetalt beløb for 
den valgte pakke på DSvU konto: 2210 5980 100709. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 
Lotte Engelund – lengelund@gmail.com – tlf: 21706866 
 
 
    Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union 
 


