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Til Svæveflyveklubberne 
Att.: klubtrænere og S-piloter i alderen 16-35 år.    

MEDDELELSE NR. 09 
   KONKURRENCE NR. 2 

 DATO: 17-02-2015  
 

 
 
 
Talentregistrering 2015.   
 
Sæsonen 2015 starter op om en måneds tid for de fleste af os, hvor de første PFT flyves ude i klubberne. Det 
er derfor nu ved den tid hvor Talentregistreringen skal udfyldes ude i klubberne og sendes til Talenttræneren.   
 
Hvem er talent?   
Nogle er født talenter, andre skal træne for at blive talenter, men har du eller i en i klubben, der er i alderen 
16-25 år (35år) og har lysten til stræk og konkurrenceflyvning så skal i hente skemaet og printe det ud, udfylde 
det og sende det til talenttræneren i DSvU. 
 
Skemaet finder du på www.dsvu.dk under UHB -1100 blanketter formular ect.-  andre dokumenter og blanket-
ter.    
 
Hvorfor skal man tilmelde sig?    
1. Er man nyuddannet S-pilot i alderen 16-35 år og lyst til at komme videre med flyvningen. Så har man her 

chancen for at flyve med i bagsædet på DSvU´s Duo Discus under Danmarksmesterskaberne 2015 med 
støtte fra DSvU. Dvs. at man selv kun betaler for sportslicens, kost og logi samt transport til og fra Arnborg. 
Dette er en kanon mulighed for at høste noget konkurrence erfaring og en lærerig oplevelse som kan give 
dig mod på endnu mere konkurrenceflyvning fremover. (der udtages 2 med piloter). 

2. Mulighed for deltagelse i Junior DM, Nordisk Junior, Junior VM med mere med støtte fra DSvU (16-25 år)  
3. Mulighed for at deltage i DSvU´s talentkursus som i 2015 afholdes over 2 x 3 hverdage. (ons-fre) Dato 

udsendes snarrest.  
4. Mulighed for at leje DSvU´s fly ref. prisoversigten til 50% af dagspris  
5. Få et super kammeratskab med andre unge fra andre klubber rundt i DK   
 
Det er derfor vigtigt at i ikke holder jer tilbage ude i klubberne. Udfylder talent registreringen og sender den til 
e-mail. talent@dsvu.net senest fredag d. 27/3-15. Registrerer man sig senere, har man stadigvæk mulighed 
for at udnytte fordelene, men man kan ikke komme i betragtning til et sæde under DM.   
 
Er du eller din klubtræner, instruktør eller andre i tvivl om det er noget for dig, så kontakt mig på ta-
lent@dsvu.net eller på tlf. +45 40 21 85 25    
 
Med Venlig hilsen  
 
Thomas Leander  
Talenttræner, DSvU.   
 
 
 


