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Til Svæveflyveklubberne 
Att.: Klubbens juniorer. 

MEDDELELSE NR. 14 
 

UDVIKLING NR. 01  
 

DATO: 06.04.2016 
 

Invitation til Juniorlejr 2016 
 
DSvU og PFG afvikler Juniorlejr 2016: 
 
Start:  Lørdag 2. juli 2016 klokken 9:00 til briefing. 
Slut:  Onsdag d. 6. juli 2016 efter flyvningen er ophørt. 
 
Det bliver 5 dage fyldt med aktivitet og hvor du har muligheden for, at udvikle dig som pilot og lære andre 
Juniorer at kende,  
 
At være junior betyder, at du ikke er over 25 år.  
 
Der vil også i år være plads til:  
- S-piloter,  
- Piloter der er i gang med A-skoling (maks. 10 deltagere)  
- Piloter der er i gang med B-skoling (maks. 10 deltagere)  
 (Husk at få tilladelse fra din flyvechef, hvis du er i A- eller B- skoling. )  
 
Det forventes at B-elever og S-piloter selv medbringer fly, men flere kan jo godt deles om det samme fly. 
Både A og B- skolingselever skal have tilladelse fra deres Flyvechef til at flyve fra Kaldred.  
 
Der vil være flyslæb og Spilstart til rådighed hver dag. 
 
Program: 
Der arbejdes stadig på programmet, men såfremt vejret tillader det, vil der være flyvning for alle.  
- Planlægning af stræk opgaver og flyvning af disse. 
- Skoling både A og B.  
- Landingskonkurrence.  
 
Hvis vejret ikke vil samarbejde, bliver der udarbejdet et B-program.  
 
Foreløbig har vi blandt følgende i tankerne:  
- Meteorologiundervisning  
- Strækflyvningsundervisning 
- Flyvning i Bjergrige egne( Frankrig) 
 
Skulle det gå hen og blive for varmt, så ligger en af Danmarks bedste badestrande mindre end 10 minut-
ters kørsel væk fra Kaldred, hvor man kan tage sig en forfriskende dukkert.  
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Pris: 
Overnatning på Kaldred koster 50,- pr døgn dette gælder uanset om vælger at overnatte på sovesal, i 
medbragt campingvogn eller i telt, der er vil være fælles aftensmad hver aften og maden vil typisk koste 
50,- .  
 
Morgenmad og frokost skal man selv sørge for, der er dog masser af plads til opbevare mad køligt. Det 
forventes at man tager aktivt del i enten af hjælpe med at lave aftensmad eller rydde op efter aftensma-
den. 
 
DSvU støtter juniorlejren med 500,- pr deltager, dette er indregnet i de priser du kan se.  
 
Bemærk priserne dækker Ikke udgifter til starter eller udgifter til fly.  Du skal derfor regne med, selv at 
betale for starter uanset startmetode.  
 
Tilmelding: 
Tilmelding foregår ved at udfylde formularen på, DSvU’s hjemmeside: https://medlem.dsvu.dk/Bredde-
og-udviklingsudvalget/Tilmelding-til-Juniorlejr-2016-pa-Kaldred/menu-id-142  
 
Der er begrænset antal pladser, så tilmeld dig NU!  
 
Tilmeldingsfristen er den 1. Juni 2016 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:  
 
Morten Bennick – mortenhugobennick@gmail.com – tlf: 30933118 
 
 
 
    Med venlig hilsen 
 
Dansk Svæveflyver Union 
                  og  
Polyteknisk Flyvegruppe  
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