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

Indbydelse til Nordjysk Mesterskab
Dansk Svæveflyver Union (DSvU) arrangerer i samarbejde med AVIATOR – Aalborg Svæveflyveklub 
Nordjysk Mesterskab (NOM) fra Vesthimmerlands Flyveplads ved Aars

fredag – søndag d. 1.-3. maj 2015 (fredag er Bededag/kampdag)

med daglig plads- og konkurrencebriefing kl. 10:00.

Konkurrence

Der arrangeres en lille og en stor opgave. Den lille opgave vil kunne flyves af uerfarne piloter. Gennemført 
opgave dokumenteres med IGC-fil, som sendes til poul@guldbaek.net inden midnat på den enkelte 
konkurrencedag.

Der benyttes hastighedsopgaver over vendepunkter fra termik-ligaen med forventet start ved Aars kirke (ven-
depunkt 860) og mål ved flyvepladsen (033). Der anvendes en startlinje på 10 km længde og en ankomstcir-
kel med en radius på 3 km samt en mindste ankomsthøjde på 350 m QNH. Der afgives startmelding med an
givelse af fly, starttidspunkt og opgave seneste 30 minutter efter start (fx ”VESTHIMMERLAND RADIO, PX, 
startede 12:32 på stor opgave”). Deltagerne opfordres til på tilsvarende vis at melde passage af vendepunk-
ter. Disse signaler besvares ikke.

Pointberegning gennemføres i henhold til Unionshåndbogens gruppe 739 afsnit 2 (SAC, dvs. med handi
cap). Resultater vil blive offentliggjort på AVIATORS’s hjemmeside samt på DSvU debatforum.

Konkurrencen er som DIKO åben for alle svæveflyvepiloter.

Tilmelding

Tilmeldte deltagere vil kunne gennemføre spilstart fra pladsen ved tegning af gæstemedlemskab (se prisen 
på klubbens hjemmeside). Der er kapacitet til 20 spilstartende, og piloter fra Nordjyske klubber har fortrinsret 
frem til d. 1. april. Tilflyvende kan få oplyst opgaver fra VESTHIMMERLAND RADIO.

Luftrum

Vesthimmerlands Flyveplads huser andre luftsportsgrene, herunder faldskærmsudspring. Udspring varsles 
og annonceres på pladsfrekvensen, som bør anvendes under start og landing samt flyvning i pladsens 
nærhed i øvrigt.

Ophold

Der er mulighed for at deltage i fællesspisning morgen og aften til ’overkommelige priser’. Der er mulighed 
for camping på pladsen samt for overnatning i sovepose i fælleshytte eller hangar. Tilmeldinger hertil sendes 
til poul@guldbaek.net senest d. 15. april 2015.

Henvisninger og kontakt

AVIATOR – Aalborg Svæveflyveklubs hjemmeside - www.aviator.dk
VFG EKVH: Findes via Trafikstyrelsen – www.trafikstyrelsen.dk
Termik-ligaen - www.termik-ligaen.dk
Nordjysk svæveflyvefrekvens: 123,375 MHz. VESTHIMMERLAND RADIO: 122,225 MHz.

Konkurrenceleder: Poul Guldbæk, poul@guldbaek.net, 2182 9875

_____________________________________________________________________________________________________________________

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

http://www.aviator.dk/
mailto:poul@guldbaek.net
http://www.termik-ligaen.dk/
http://www.trafikstyrelsen.dk/

