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Verdensmesterskab i svæveflyvning for kvinder. Hjælp søges. 
 
Først en tak til alle der har ydet en indsats for at 2014 blev et godt konkurrence år for dansk svæve-
flyvning. Også i 2015 vil der blive brug for jeres hjælp i forbindelse med afvikling af konkurrencer.  
 
VM for kvinder afholdes på Arnborg i perioden 1. til 15. august 2015, hvor vi forventer mellem 50 og 
60 deltagere fra 15 lande. 
 
Forberedelserne har været i fuld gang i et stykke tid. Vi har haft en meget positiv dialog med Her-
ning Kommune, med NAVIAIR, forsvaret og trafikstyrelsen, så rammerne ser ud til at blive gode.  
 
Åbning kommer til at foregå med indmarch på gågaden i Herning og reception på Rådhuset, præ-
mieoverrækkelsen finder sted på Arnborg.  
 
Du kan finde flere informationer på http://www.sailplaneracing.aero/championship-
events/wcc_events_2013/8th-womens-worlds/en-home.aspx  
 
Arrangementet er noget mindre end VGC rallyet der blev afholdt sidste år, så der bliver ingen pro-
blemer med pladsen på Arnborg. Der vil blive restriktioner for flyvningen på Arnborg i lighed med de 
der er under DM og SAC. 
 
Vi har stadig brug for et par ekstra hænder til hjælp med opstilling af fly og startafvikling. Vi 
hører derfor meget gerne fra interesserede. 
 
Der er dog særligt et område hvor vi allerede nu har brug for klubbernes og svæveflyvernes hjælp. 
Der afholdes VM for Islænderheste i Herning i samme periode, og de har lejet alle de campingvogne 
der normal er til rådighed i Jylland. 
 
Vi søger derfor svæveflyvere som er parate til at udleje deres campingvogn i perioden 25. juli 
til 16. august - gerne opstillet på Arnborg. Lejeaftalen bliver direkte mellem ejer og den udenland-
ske pilot, men vi kan formidle kontakten.  
 
Du kan kontakte os på wwgc2015@dsvu.net eller på telefon 25 13 27 67. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Øjvind K. Frank, Konkurrenceudvalget 
 


