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Til svæveflyveklubberne 
 
 
 
INDBYDELSE til Sommerlejr 2015 Kolding Flyveklub 
 
Dansk Svæveflyver Union inviterer hermed, i samarbejde med Kolding Flyveklub svæveflyvere og familie til sommerlejr i 
Kolding Flyveklub. 
 
Igen i år handler det primært om at få fløjet en masse, foruden naturligvis at stifte nye bekendtskaber på tværs af klub-
berne. Erfaringen viser med al tydelighed 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 flyvning. Familie og øvrige pårørende er mere end velkomne til at deltage. 
 
Hvor:  Kolding Flyveklub, Gesten Kærvej 7, 6621 Gesten 
Hvornår:  04. – 12. Juli 2015 
Kontakt person:  Peter Muhl Rasmussen, tlf. 2618 8507 /  kontakt@koldingflyveklub.dk 
 
 
Vigtig Information: 
 
Der vil være DSvU instruktør (FI) tilstede alle dage, og derfor også rig mulighed for både A- og B-skoling. 
For B-elever vil det dog være påkrævet at medbringe 1-sædet skolefly af den type man sædvanligvis skoler på. Husk 
også skriftlig tilladelse fra egen flyve-/skolingschef. 
 
 
Hvor:  Kolding Flyveklub, Gesten Kærvej 7, 6621 Gesten 
Hvornår:  06. – 12. Juli 2015 
Kontakt person:  Peter Muhl Rasmussen, tlf. 2619 8507 /  kontakt@koldingflyveklub.dk  
 
PRIS:  
Deltagelse i sommerlejren er gratis.  
Udgifter til spilstart/flyslæb og minutpris på klubbens fly afholdes af piloten. 
Der vil være mulighed for morgen og middagsmad i hele perioden til 175 kr for alle dage eller 15kr for morgenmad og 
20 kr for middagsmad pr dag. 
Der vil også være aftensmad hele ugen, prisen herfor bliver delt ud på de på dagen deltagende personer.  
Lørdag aften vil der blive arrangeret en større fællesspisning med helstegt pattegris - prisen herfor 125kr pr. person. 
 
TILMELDING: 
kontakt@koldingflyveklub.dk  senest 1. juli 2015. Oplys venligst navn, og om du/I deltager i spisning. 
 
OVERNATNING:  
Du/I sørger selv for overnatning.  
Men man er velkommen til at opstille telte og campingvogne på Kolding Flyveklubs campingplads. 
Der opkræves 50kr for strøm og vand pr. person for hele perioden. 
 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Svæveflyver Union 
 
Og  
 
Kolding Flyveklub 
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Program: 
 
Alle dage 
 
08:00-08:30 Fælles morgenmad 
09:00-09:30 Briefing og tilmelding til spisning og aktiviteter 
09:30-18:00 Flyvning eller fælles aktivitet hvis vejret ikke tillader flyvning 
19:00-20:00 Fælles aftensmad 
20:00-?  Fælles aktivitet  
 
Onsdag: Landings konkurrence for træfly "K8", Pokal for bedste landing. 
 
Hvis vejret ikke tillader flyvning vil der blive arrangeret fælles ture til eks. 
... 

x Miniature Wunderland i Hamburg. 
x Vandretur i randbøl hede. 
x Vandretur til Syvårssøerne. 
x Tur til svømmehallen i vejen. 
x Tur til fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
x Tur til koldinghus. 
x Harald blåtand tur. 

 
 
 
 
 
 
 
 


