
14. august 2015
Til ophængning og fordeling blandt flyveklubber, lufthavne og piloter

 
Frokost Fly-in og åbent hus på Vesthimmerland Flyveplads EKVH

Søndag 23. august 2015

I forbindelse med åbent hus hos Luftsportscenter Vesthimmerland er der frokost fly-in hvor 
Motorflyveklubben Himmerland sponserer frokost, hotdogs med det hele fra grillen til alle 
udefrakommende fly-in piloter og deres besætning.

Alle er velkomne, og Vesthimmerlands Kommune har meget venligt fritaget flyvende gæster til 
fly-in for startafgift på dagen. Kommer du i svævefly får du et gratis flyslæb af 
Svæveflyveklubben Aviator til hjemturen.

Besøg meget gerne alle klubberne i løbet af dagen for at se, hvordan de bruger luftrummet 
over Vesthimmerland.

Program for dagen:
10:00 Klar til at byde fly-in gæster velkommen
11:00 Grillen til hot-dogs tændes op
12:15 Demonstration af kunstflyvning med svævefly ved Svæveflyveklubben Aviator
12:45 Risici i forbindelse med flyvningen ved Henrik Michelsen fra Trafikstyrelsen.

Foredrag og dialog for alle piloter både med og uden motor.
13:45 Flyv billigere end du tror ved Troels J. Kristensen fra KZ & Veteranfly Klubben.

Foredrag om erfaringer med luftfartøj på BL2-2 ordningen. 
14:15 Demonstration af faldskærmsspring ved Nordjysk Faldskærmsklub
16:00 Fly-in lukker og slukker for 2015

I løbet af dagen vil der være følgende på flyvepladsen
● Fremvisning af skolefly og information omkring uddannelser ved LearnToFly 
● Udstilling af modelfly ved Aars Modelflyveklub 
● Fremvisning af veteranfly ved Strut Nordjylland 

På grund af Made in Denmark golftuneringen i Gatten 5km nordvest for flyvepladsen er der 
udsent NOTAM om PPR på flyvepladsen, for at kunne betjene og koordinere flytrafikken til 
golftuneringen. Der forventes 5-10 fly i løbet af de fire dage tuneringen står på.

Send blot e-mail eller ring til flyvepladschefen som angivet i NOTAM (bemærk tidsfrist for 
ansøgning). Af hensyn til frokost, kan PPR ansøgning sendes med CC til e-mail:tnm@tnm.dk 
med oplysningerne samt antal (hungry) "souls on board". Hvis du har ansøgt om PPR allerede, 
kan tilmelding til frokost ske inden fredag eftermiddag kl. 15:00 via e-mail: tnm@tnm.dk eller 
tlf. 2019 3265 med flyregistrering og antal personer. 

Hvis vejret er til det, så få luftfartøjet (motorfly, UL, svævefly, motorsvæver, helikopter eller 
GYRO) ud af hangaren og sæt kursen mod de 1062m asfalt på EKVH den 23. august.

Kom forbi og få en rigtig hyggelig dag med frokost og nogle interessante foredrag. 

Happy landings på vegne af Luftsportscenter Vesthimmerland
Torben N. Matzen
Motorflyveklubben Himmerland

Luftsportscenter Vesthimmerland består af Svæveflyveklubben Aviator, Nordjysk Faldskærmsklub og Motorflyveklubben
Himmerland der alle holder til på Vesthimmerlands Flyveplads. Centret forsøger at skabe et godt miljø for luftsport og 
flyvning i Vesthimmerland ved samarbejde på tværs af klubberne – http://luftsportvest.dk

http://luftsportvest.dk/

