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Svæveflyvekonference og Formandsmøde 2015 
 
Dansk Svæveflyver Union har hermed fornøjelsen af at invitere til Svæveflyvekonference og formands-
møde i weekenden 14 - 15. november 2015 på: 

 

Fjeldsted Skovkro 

Store Landevej 92  

5592 Ejby  

 
Konferencedelen kører hele lørdagen sideløbende med udstillermesse og er denne gang en faglig kon-
ference rettet mere mod den menige svæveflyvepilot end mod klubledere.   
 
Hovedtaler er den tyske svæveflyvemeteorolog Henry Blum, der netop har udgivet en bog baseret på en 
helt ny forståelse af termikkens væsen.  Foredragene (der er tre) foregår på engelsk, og kommer både 
ind på den teorien og den praktiske udnyttelse. Men der er mindst tre spændende foredragsholdere me-
re at glæde sig til foruden al snakken i pauserne og over middagsbordet om aftenen, som vi håber, at 
deltagerne vil blive og deltage i.  
 
Overnatning kan købes. Se det fulde program og følg med på medlem.dsvu.dk/Konference2015.  
 
Husk at opfordre dine klubmedlemmer til at deltage. Konferencen er til for deres skyld. 
 
Aftenprogram samt dagsorden for formandsmødet søndag er stadig i støbeskeen. Følg med på oven-
stående link. 

 

Priser 
Der er følgende kombinationsmuligheder ved deltagelsen. (Klubformanden for hver klub eller dennes 
repræsentant deltager gratis hele weekenden.) 

● Pakke 1: Konference lørdag uden middag og overnatning (365 kr.) 

● Pakke 2: Konference lørdag med middag, men uden overnatning (560 kr.) 

● Pakke 3: Konference lørdag med middag og overnatning (1.119 kr.) 

● Pakke 4: Formandsmøde søndag uden middag og overnatning (365 kr.) 

● Pakke 5: Konference, formandsmøde, middag og overnatning (1564 kr.) 

Grundgebyret på 365 kr. per dag indbefatter kaffe og rundstykker om morgenen, formiddagskaffe, fro-
kost, eftermiddagskaffe med kage samt diverse mødevand. 

 

http://medlem.dsvu.dk/Konference2015


 
- 2- 

 
 
 

 

 

 

Tilmelding. 

Tilmeldingsfristen til begge dage er lørdag den 31/10. 
 

Ændringer eller afbestillinger kan foretages ved henvendelse til Unionskontoret frem til fredag den 6/11. 
Derefter fanger bordet. 
 
Tilmelding foregår via dette link: medlem.dsvu.dk/Konf2015Tilm eller ved at skyde din smarte telefon af 
mod nedenstående QR kode: 

 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig og lærerig weekend. 

 

 

       Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 
 
 
         
 

http://medlem.dsvu.dk/Konf2015Tilm

