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Medlems status. 
 

1. Aktive A og B medlemmer ialt 20 incl. 2 æresmedlemmer. Uændret i forhold til 2014 
2. Oldtimer ialt 2. ingen ændringer 
3. Aktive UL medlemmer ialt 29. Tilbagegang på 5 
4. Aktive RC medlemmer ialt 24.  Fremgang på 1 
5. Hvilende, passive og ungdomsmedlemmer ialt 19, tilbagegang på 1, dertil skal siges at vi 

har valgt at sløjfe en del  passive medlemmer p.g.a manglende betaling 
6. Tønder klubben har tilført os 7 nye medlemmer som er tilsluttet DSvU 
7. Totalt er der ialt 94 medlemmer af klubbenen lille tilbagegang på 5 medlemmer 

 
Det så ud til at den nedadgående kurve for svæveflyver var vendt, desværre fik vi nogle 
udmeldinger pr. 01. jan. 2016 så vi er igen på samme antal svæveflyver som ved sæsonstart 2015  
Vores UL afdeling har fortsat stor tilgang, men også her har vi desværre set en afgang, vi kender 
ikke lige årsagen til dem alle dog ser det ud til at den afdeling fortsat vil være i vækste. 
Vores RC afdeling har fundet et fornuftig leje et lille beskeden fremgang på 1, men alt i alt en 
middel stor velfungende  RC afdeling med et stort aktivitets niveau til glæde for os alle. 
Tønder Svæveflyveklub blev medio 2015 optaget som en selvstændig del i vores klub, de er 7 
medlemmer der gennem os er medlemmer af DSvU, de betaler en årlig afgift til os pr. medlem samt 
deres DSvU kontingent, det betyder at vi pt. i DSvU regi står registeret med 30 medlemmer 
 
Møder og aktiviteter. 
 
Der er afholdt 6. bestyrelsesmøder, 3. medlemsmøder og 1. ekstra ordinær generalforsamling. 



Erik deltog på DSvU formand møde og klubseminar på Fjeldsted Kro, desuden deltog Erik og 
Lisette på DULFU`s repræsentantskabsmøde på Dalum Landbrugsskole. Ligeledes var vi 
repræsenteret på DSvU repræsentantskabsmøde på Kryb I Ly kro d. 27 Feb. 2015. Nr. Felding 
Borgerforenings har afholdt lokalformands møder hvor vi har deltaget 3 gange, det meste er dog 
ikke så relevent for os, men vi vælger at vise ansigt og vil fortsat være med arrangør af den årlige 
Sct. Hansfest, i 2015 var der ca. 200 deltager, meget flot fremmøde. 
 
Vi fik igen en lille delegation til Frederichshafen, det er en rigtig hyggetur hvor vi får set en masse 
flyvemaskiner og udstyr, samt social samvær af høj karat og igen  i 2015 var der nye ansigter med, 
så allerede nu har vi arrangeret en tur her i 2016 som hurtig blev fuldtegnet. 
 
Vi fik forespørgsel på om vi ville med i et TV program der hedder ” ET GLIMT AF DANMARK”, 
i foråret 2015, vi takkede ja, vi mente det kunne være et spændende projekt uden egentlig helt at 
vide hvad det gik ud på. Lennart havde på dygtig vis overbevist TV selskabet vi var det helt rette 
forum for dem og Lisette fik æren af at være vores TV star som hun klarede på flot vis, det er skønt 
med noget reklame for vores sport, klub og område, vi fik mange roser for vores deltagelse og gode 
forarbejde. 
 
Sommerlejren i 2015 blev et helt tilløbsstykke, Asbjørn fik stablet alletiders sommerlejr på benene 
med et rigtig godt program, desværre var flyve vejret ikke helt med os. Vores BAR telt holdt 
desværre ikke til en lille frisk brise fra vest, den mistede pusten efter blot et par døgn. Men det gik 
ikke ud over humøret, der var fuldt hus hver aften og Asbjørn vil gentage succesen her i 2016. Bak 
op om dette arrangement 
 
Pokalfesten i 2015 blev en rigtig fin fest, vi var dog ikke så mange i år, men Ulla,Finn, Vibe og 
John stod for arrangementet, vi fik en klasse middag af høj karat, masse af godt øl og vin, det må i 
gerne gøre om en anden gang, det er simpelhen utroligt hvad man får for så lidt penge, håber vi 
bliver dobbelt så mange til næste fest. Der blev ikke uddelt så mange pokaler i år. Holstebro 
generhvervede dog Landigspokalen igen, Ove Sørensen fik Årets Instruktør pokal og Mads Schmidt 
fik elev pokalen, der var ikke indsendt dokumentation til de øvrige pokaler, dog nåede Steen Lund 
fra Vestjylland Svæveflveklub at aflevere Lortepokalen til os, men hævnen bliver sød ( måske ) 
 
Vi har haft et enkelt Åbent hus arrangement i år, det var OK besøgt både for RC, UL og svæverne 
vi fik også et par medlemmer ud af arrangementet. 
 
Vi fik to nye instruktører i 2015. Dennis Høj blev  ( HI )Hjælpe Instruktør og Lisette blev UL 
instruktør, desværre måtte vi sige farvel til Jens Karlsmose som valgte at trække sig som instruktør 
og aktiv UL pilot af personlige årsager, et kæmpe tab for klubben som vi får svært ved helt at 
opveje med vores nuværende instruktør kapasitet. 
Vi har fortsat et hold elever der skal køres igenne så både vores svæveflyver og UL instruktører er 
rimeligt hårdt hængt op. 
 
Nu ikke at forglemme vil jeg gerne fremhæve at vi har en del medlemmer der flyver Condor 
svæveflyvning, de gør det rigtig godt og mig bekendt har vi haft mindst en Danmarksmester i 
Holstebro klub, så mangler du lidt underholdning til de lange vinteraftner tror jeg at Torben Møller 
gerne vil indvie nye folk i deres team. Condor teamet søger optagelse i DSvU 
 



Desværre undgik vi heller ikke haverie i den forgangende sæson, vores EuroFOX tippede om på 
ryggen efter en lidt uheldig landing på et meget fugtig og blødt område på vores plads, desuden var 
der en privatejer der mistede  hjul og understel under landingen, dog heldigvis alle uheld uden 
personskader og med meget begrænset skader på flyene. EuroFOXEN var flyvende igen efter 3 
ugers rep. men vi må dog konstantere at vi er meget sårbare ved kun at have et fly der både bruges 
til skoling og flyslæb. Ligeledes tog det også et kraftig indhug i vores forsikringsklubs 
kassebeholdning, men fint at den viste sit formål. 
 
Vi fik efter 5 års kamp endelig nogenlunde styr på vores hangarporte, vi må nok acceptere dem som 
de er nu og håbe at de med tiden bliver slidt rimelig til så alle har kræfter til at åbne og lukke dem. 
 
Vi indlejede en ASK 13 fra Vestjysk  Svæveflyveklub i Boldhede, den har gjort det rigtig godt, et 
let og håndterbart fly der er særdeles velegnet til grundskoling. Vi fik tilbud om at købe flyet og 
bestyrelsen besluttede efter stemmingen at dømme på medlemsmøde i Okt. at takke ja til 
købstilbuddet på kr. 75.000,- Trækker vi forsikringspræmien og lejen ud af dette beløb, betyder det 
at vi egentlig har fået flyet for kr. 60.000,- det må vist siges at være en særdeles god pris. Vi har 
efterfølgende købt en transportvogn af DASK til kr. 2.500,- Nu er der så et lille hold igang med at 
lave hovedsyn på flyet, den vil få nyt lærred på kroppen, nye styreliner og vil igen fremstå i en pæn 
og præsentabelt stand til sæson start. Transportvognen vil ligeledes blive tilpasset 
 
Vedr. vores startbanen  21 og 03. besluttede  vi os for at dræne de værste vådområder, der er blevet 
nedlagt ca ca. 300 meter dræn med stor hjælp fra Ejner, Finn og  nogle friville hjælper. 
Efterfølgende kunne vi se at der skulle et stort genopretnings arbejde til før banen ville blive 
brugbar, vi valgte derfor helt at renovere banen d.v.s at vi  har lavede en 45 meter bred bane med 
sikkerhedszoner på ca. 40 meter i hver side. Vi have nok ikke helt regnet med at det blev så stor en 
opgave, mange kloge hoveder kom med forslag, men med  stor hjælp fra Chr. Elgård og Lars-Arne 
Jensen lykkes det virkelig, vi tror at vi får en super god bane. Jeg kan nævne at der er fyldt 15 tons 
Kalk og en masse gødning på, denne proces er vi nok nød til igen at foretage til foråret hvis det skal 
være helt optimalt  
Med Kaj Bechs formands gode forbindelser har vi fået en græsklipper til en farvorabel pris 
ligeledes har vi overtalt Niels kasser til at sælge hans traktor til lidt af en spotpris.  
 
Vi vil undgå at den store traktor fra Nr. Felding Maskinstation ødelægger den nye bane, så planen er 
at vi selv slår selve startbanen ca. 4 ha. Så må  Nr. feldingMaskinstationen klare resten. 
 
Igen i 2015 forsøgte vi os hos nogle fonde m.v. det blev desværre til et nej, men Holstebro 
Idrætsråd var igen på banen med kr. 20.000,- til renovering af startbanen, det dække en stor del af 
omkostningerne og vores baneudvalgs medlemmer sponsorerede kørsel med maskiner, brændstof 
m.v. tusind tak til dem. 
 
Dennis Høj deltog i Junior DM, det blev til en 6. plads, men såvit vi er orienteret blev det til en 
dagssejr, men en dag med udelanding i lidt for godt vejr sendte ham ned i rækken, dog er han 
udtaget til ungdoms nationalholdet, tillykke med det. 
 
Vores RC afdeling har indgået et tæt samarbejde med Holstebro Ungdomsskole. Lennart er 
primusmotor i dette projekt. De kører nogle hold af 6 ugers varighed, de får mulighed for at prøve 
modelflyvningens ædle kunst, de deltager i et orienterende møde på flyvepladsen hvor de både 



bliver præsenteret for både svæveflyvning og UL. Vores RC afdeling er også meget vinter aktiv, de 
har lejet idrætscenter Vest og dyrker her nogle weekender med indendørs model flyvning.  
 
Niels Kasser vil om lidt aflægge årsregnskab for 2015. Regnskabet viser et underskud på kr. 
136.000,- Heri er indregnet afskrivninger på fly, klubhus, hangar værksted og øvrig materiel på i alt 
kr. 166.000,- 
Før afskrivninger har vi et overskud på kr. 30.000,- 
Da især EuroFOXèn naturligvis falder i værdi, og da afskrivningerne også skal dække afdrag på 
gælden, må vi erkende, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Med den beskedne overskud før 
afskrivninger sparer vi ikke særlig meget op til fremtidige investeringer som vi burde. Vores 
bankgæld er ganske vist faldet med kr. 61.000,- og vi har købt vores ASK 13 for kr. 75.000,-  Disse 
poster er imidlertid ikke finansieret af driften, men af salg af Savannahén ved årets start. 
 
Heldigvis har vi en forholdsvis beskeden gæld og en pæn egenkapital. Alligevel er det bestyrelsens 
mål, at økonomien forbedres i 2016. Bestyrelsen vil derfor idag lægge op til nogle mindre 
stigninger i kontingenter og afgifter over hele linien. 
 
Hvad er så bestyrelsens planer og visioner for fremtiden 
 
På medlemsmøder drøftede vi mulighederne for på sigt at få yderlig en hangar, det vil i den 
kommende sæson være bestyrelsens mål og undersøge mulighederne både økonomisk og 
pladsmæssigt, vi skal dog også sikre os at der er fly og bred opbagning til et sådanne projekt 
Vi har pt. 3 svævefly og 1 motorfalke samt en EuroFOX i klubregi, står de rigtig placeret fylder de 
max. 50% af hangararealet. Så er der 5 privatejede UL fly og 1 GA der er fast stationeret på 
pladsen, lige pt. er der ingen pladsbehov hvis ikke lige alle ønsker at stå i forreste række og ikke 
ønsker at der kan blive flyttet rund på ens fly, men det er en klub og det bliver man nød til at 
acceptere. 
Men nu prøver bestyrelsen at lave et projektplan så får vi se hvad vi får behov for. 
 
Både vores EuroFOX og vores nyindkøbte ASK 13 har gjort det super godt i 2015, men vi er 
sårbare med et slæbefly der både bruges til skoling, turflyvning og slæb, vi skal måske nok tænke i 
nye baner.  
Vi har en god gammel Motorfalke der virker rigtig godt, men den flyver ikke særlig meget, måske 
var det en idé at at udskifte den med evt. en Rotax Falke der også kan slæbe, det vil gøre os knap så 
sårbare og måske kunne en Rotax falke få folk til at flyve lidt mere rundt i fæderlandet, dog er dette 
fly meget dyrt i vedligeholdelse.  
Vi kan også komme i det dilemma at vi vil få behov for et overgangsfly fra vores ASK 13, DG 300 
er ikke det mest velegnede til dette formål, der ville en LS 4, ASW 15 eller 19 være mere velegnet, 
men hold øje og øre åbne, lige pludselig er der bare et godt tilbud. 
 
Vi drømmer stadigvæk om en accelerationsbane, men vælger dog lige at se tiden an med den nye 
bane, det kan til tider være lidt af et problem at slæbe vores Duo Discus særlig i sidevind og med en 
meget våd og fugtig bane, det giver desværre en del begrænsninger særlig de dag vi har en kraftig 
vind fra vest. 
 
Vi ønsker fortsat at bruge flyslæb da det helt sikker er den mest feksible måde at afvikle vores 
svæveflyver på, det har for 2015 betydet et væsentlig højere aktivites niveau. Vi forsøger fortsat at 
få spillet afsat, vi have nogle forventninger til en ca. pris, det er dog ikke sikkert at vi kan opnå det. 



Vi bliver formegentlig nød til at afmontere motor og gearbox og sælge det seperat for at opnå en 
rimelig pris, resten er vist kun til jernhandleren. 
 
Status på antal fly i klubben er idag følgende: 
Flyveklubben: Duo Discus T,  DG 300 WL, ASK 13, MotorFalke 2000 C, EuroFOX K3 
Privatejer: Ikarus C 42, Jabiru 170 C, Savannah, Skyboy, Jora, Arvid Flyer, Cessna 172, ROKO 
6NG pr. Marts 2016  
 
Så håber vi blot at alle får en god og sikker sæson 2016 både for dem i luften og dem på jorden 
 
Bestyrelsen 


