
Holstebro	  Flyveklub	  –	  prioritering	  af	  booking	  af	  EuroFOX	  3K	  OY-‐9406	  
For	  at	  sikre	  mulighed	  for	  flyslæb	  på	  flyvedage	  (weekender	  +	  helligdage),	  og	  
samtidig	  give	  mulighed	  for	  skoling	  og	  privatflyvning	  på	  disse	  dage,	  og	  endeligt	  
for	  at	  understøtte	  det	  sociale	  samvær	  i	  klubben	  omkring	  flyvedagene	  har	  
bestyrelsen	  vedtaget	  nedenstående	  retningslinier.	  Retningslinierne	  gælder	  på	  
forsøgsbasis	  ind	  til	  sommerlejren.	  Det	  er	  endvidere	  planen,	  at	  retningslinierne	  
drøftes	  på	  næste	  medlemsmøde.	  
	  
Slæbepiloterne	  etablerer	  for	  flyvedage	  en	  vagtplan,	  som	  offentliggøres	  på	  
bloggen	  sammen	  med	  instruktørturnus.	  Slæbepiloten	  disponerer	  over	  
EuroFOX’en	  i	  slæbeperioden	  fra	  kl.	  10:30	  –	  15	  på	  flyvedage.	  
	  
Prioritering	  af	  flyslæb:	  	  
For	  at	  sikre	  mulighed	  for	  flyslæb	  er	  EuroFOX’en	  fast	  booket	  i	  slæbeperioden	  

(fra	  kl.	  10:30	  –	  15)	  på	  flyvedage	  (weekender	  +	  helligdage).	  Flyveren	  kan	  
frit	  bookes	  uden	  for	  dette	  tidsrum.	  Bookes	  flyveren	  kl.	  15,	  kan	  den	  ikke	  
forventes	  rengjort.	  Bookingen	  fremgår	  af	  bookingportalen.	  Hvis	  
slæbepiloten	  bliver	  forhindret,	  og	  hvis	  det	  ikke	  lykkes	  at	  finde	  en	  
afløser,	  skal	  bookingen	  aflyses	  så	  hurtigt	  som	  muligt.	  Hvis	  svæveflyve-‐
instruktøren	  bliver	  forhindret,	  og	  hvis	  det	  ikke	  lykkes	  at	  finde	  en	  
afløser,	  eller	  hvis	  der	  af	  andre	  årsager	  ikke	  bliver	  skoling	  på	  en	  flyvedag	  
eller	  på	  en	  halv	  flyvedag,	  skal	  instruktøren	  sende	  en	  besked	  herom	  på	  
bloggen,	  da	  muligheder	  for	  privatflyvning	  og	  skoling	  på	  EuroFOX’en	  
dermed	  øges.	  

Mulighed	  for	  skoling	  på	  EuroFOX’en:	  	  
Er	  der	  lange	  pauser	  mellem	  slæbene	  (f.eks.	  ved	  god	  termik),	  vil	  slæbepiloten	  

(eller	  evt.	  en	  anden	  UL	  instruktør,	  hvis	  én	  er	  tilstede	  og	  ledig)	  kunne	  
skoleflyve	  på	  EuroFOX’en	  ind	  imellem	  slæbene.	  Dette	  kræver,	  at	  UL	  
eleven	  møder	  op	  til	  briefing	  og	  ”skrives	  på	  listen”	  over	  flyvedagens	  
elever.	  Vi	  ser	  gerne,	  at	  piloter	  og	  elever	  deltager	  i	  aktiviteterne	  på	  
pladsen	  og	  hjælper	  til	  i	  løbet	  af	  flyvedagen	  –	  herunder	  ud-‐	  og	  
indpakning,	  vask	  af	  fly	  (herunder	  EuroFOX)	  m.v.	  

Mulighed	  for	  privatflyvning	  på	  flyvedage	  fra	  kl.	  10:30	  -‐	  15:	  
Der	  vil	  naturligvis	  også	  være	  plads	  til,	  at	  klubbens	  UL	  piloter	  tager	  sig	  en	  lokal-‐

tur	  (skal	  aftales	  med	  slæbepiloten),	  hvis	  der	  er	  pause	  i	  slæbeflyvningen	  
og	  ingen	  UL-‐elever.	  Men	  flyveren	  kan	  ikke	  bookes	  af	  elever/piloter	  i	  
slæbeperioden	  fra	  kl.	  10:30	  –	  15.	  Man	  skal	  komme	  ud	  på	  pladsen	  og	  
være	  med	  og	  holde	  sig	  til	  eller	  kontakte	  slæbepiloten	  pr.	  telefon.	  UL-‐
piloterne	  og	  UL-‐elever	  har	  fortsat	  mulighed	  for	  at	  booke	  flyet	  på	  alle	  
hverdage	  og	  hverdagsaftener.	  

	  	  
Holstebro	  Flyveklub,	  den	  13.	  maj	  2015.	  


