
 

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 
 
 
Indbydelse til Sommerlejr ved Holstebro Flyveklub 
 
Dansk Svæveflyver Union inviterer hermed, i samarbejde med Holstebro Flyveklub svæveflyvere til 
sommerlejr på Holstebros Flyveklubs flyveplads ved Nr. Felding. 
 
Igen i år handler det primært om at få fløjet en hel masse samt at stifte nye bekendtskaber ikke bare 
på tværs af klubberne men også på tværs af flyveinteresser. Årene har med alt tydelighed vist at det 
er utroligt vigtigt for fastholdelse af medlemmerne ude i klubberne dels at prøve kræfter med nye 
pladser og landskaber, dels at knytte bånd på tværs af klubberne. For både nye og mere erfarne 
piloter er der således tale om en rigtig god mulighed for at komme nogle skridt videre med sin flyv-
ning. Holstebro Flyveklub har integreret UL og RC flyvning i en og samme klub. Der vil derfor være 
et bredt udvalg af aktiviteter ugen igennem. 
 
Der vil være DSvU instruktør (Fi/Hi) tilstede på alle dage og der vil derfor være mulighed for 
yderligere skoling under lejren. Vi tilbyder kun flyslæb da klubben er overgået til denne 
startmetode i sæsonen 2015. 
 
Hvor:  Holstebro Flyveklub 
  Sognstrupvej 17A 
  7500 Holstebro 
Hvornår:  04. – 12. juli 2015 
Kontakt person: Asbjørn Drechsler, tlf. 30202662, drechsler22@outlook.com 
 
Glæden ved at flyve og glæden ved at dele denne interesse bærer sommerlejren igennem. 
 
PRIS:  
Deltagelse er gratis men godt humør påkrævet. Overnatning i Campingområdet koster 25kr pr. nat 
pr. mand. (Alene for at dække udgiften til bad, toilet og strøm. Betales ved ankomst). Der vil blive 
arrangeret fællesspisning de fleste dage. Pris afhænger af menuen men der vil være en maks. pris 
på 150Kr. Tilmelding vil være senest samme dag til morgenmaden/briefingen. Der vil være kaffe på 
kanden i klubhuset hver dag, særligt hvis man selv er behjælpelig med at lave den. 
 
TILMELDING:  
Til drechsler22@outlook.com senest 4/6 2015. Oplys venligst navn og hvilke dage du/I forventer at 
være på pladsen og i hvilket omfang du/i deltager. Flyvende dagsgæster er mere end velkomne. 
 
OVERNATNING:  
Du/I sørger selv for overnatning. Vi har god plads til campingvogne og telte. Bliver overnatning et 
stort problem for dig – så giv besked. 
 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Svæveflyver Union 

Og  

Holstebro Flyveklub  


