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Indbydelse til Junior Danmarksmesterskab 2015  
 
DSvU indbyder nu de danske unge piloter til at dyste om Junior Danmarksmesterskabet 2015 på 
Svæveflyver center Arnborg i perioden 13. juli til 23. juli.  
 
Åbningsceremoni finder sted på plænen d. 13. juli kl. 9:00.  
 
Krav til deltagelse i Danmarksmesterskaber for juniorer fremgår af UHB grp732 pkt.2.  
Konkurrencen er åben for alle fly med max.15m spændevidde og der flyves efter DAEC handicapliste.  
 
Konkurrencens formål er:  
• at hjælpe unge piloter i gang med stræk-/konkurrenceflyvning  
• at kåre en dansk junior Danmarksmester  
• at skabe baggrund til udtagelse af det danske juniornationalhold 2015/2016  
 
Juniornationalholdet udtages af konkurrenceudvalget efter indstilling fra Juniortræner Ulrik Sørensen og talent-
træner Thomas Leander. 
 
Piloter som er talentregistreret deltager gratis ved Junior-DM. Dvs. at tilmeldingsgebyr og flyslæb  
betales af DSvU. Der vil blive udtaget 15 deltager der vil modtage støtte fra DSvU til konkurrencen.  
 
Tilmelding:  Skal ske via hjemmesiden www.sunaircup.dk.  

Deadline for tilmelding 19. juni 2015.  
 
DSvU / Konkurrenceudvalget opfordrer kraftigt klubberne til at støtte deres unge medlemmer i at  
deltage i de danske juniores mesterskaber, så de kan udvide deres bekendtskabskreds indenfor svæveflyv-
ning, opbygge erfaring samt knytte nye venskaber. Det er sporten indenfor unionen som er grundstammen i 
udviklingen og bør forses med de bedst tænkelige forudsætninger.  
 
Vi opfordrer også til at man har gennemgået UHB 760 inden man deltager i konkurrencen og er bekendt med 
strækflyvningsnormerner som førstegangs deltager. 
 
Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Piloternes GPS 
filer offentliggøres på soaring spot. 
  
Konkurrencechef: Mogens Hansen  
 
HUSK: Gyldigt sportslicens. Fornys via KDA  
 
Med venlig hilsen  
 
Thomas Leander  
DSvU Talenttræner   
 


