
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Årsberetning for 
 
 
                          Holstebro Flyveklub 
 
                                 2016/2017 
 
 
 
Medlems status. 
 
Aktive A. medlemmer 17.  B. medlemmer 3. Oldtimer 1. Æresmedlemmer 2. UL. medlemmer 
30. RC. medlemmer 30. Hvilende og passive medlemmer 19. heraf 7 fra Tønder aftalen. 
Der er registeret en mindre afgang af indaktive UL medlemmer.  
Vi har i 2016 formået at holde status med afgang og ny tilgang for svæver og UL, men det er 
selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Vi må erkende at det ikke er nok bare at tiltrække  nye 
medlemmer, vi skal også kunne uddanne dem inden for en fornuftig tidsramme. 
Vi har i dag 3 aktive UL instruktører og forventer at den 4 er færdig uddannet inden sæson start. På 
svæveflyversiden er der 4 Instruktører med FI status og 1 med HI status. Der har dog ikke været 
nogen vagtplan for svæveflyverne i 2016, formegentlig affødt af at der kun har været et par enkelte 
aktive svæveflyve elever. Der har kun været afholdt et I. møde efter kontrollant besøg i 
sensommeren, hvori kontrollant ønske at få indsigt i kontrollen af de nye medlemmer fra Tønder 
klubben, samt klubbens regler for udlån af fly til udenlands flyvning.  
På RC afdelingen er det gået over stok og sten, her er der medlemsfremgang og mange nye er 
dukket op, særlig efter at Drone flyvning er blevet så populær. RC afdelingen råder over de 
instruktører der skal til for at få deres skoling til at fungere. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Møder, arrangementer samt øvrige aktiviteter. 
 
Klub repræsentanter har i den forgangende sæson været repræsentere til: 
 
DSvU repræsentantskabsmøde  d. 27 feb. 
DULFU repræsentantskabsmøde d. 19 marts 
Holstebro Idrætsråd  d. 28 marts 
Nr.Felding borgerforenings møde for formænd d. 02 juni  
Nr. Felding bogerforenings Sct. Hans aften d. 23 juni 
DSvU Formandsmøde og klubseminar 12 – 13 nov. 
JDR jubilæum med udstilling af fly og RC  d. 21 maj 
Holstebro Open by night med fly og RC d. 02 sep. 
Stauning Air Show ( med slæbefly ) 
Flyvechef møde 28/01. 17 
M. seminar d. 05/2 17  
 
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder  og 2 medlemsmøder, heraf har den selvetablerede initiativ 
gruppen afholdt et møde hvor de fremlagde deres idéer til en ny klub struktur. Ved den af 
bestyrelsens indkaldte medlems møde fik vi en godt, spændende og lærerig foredrag omkring vores 
medlemmers oplevelser under flyvning i udlandet.  
 
Året Sct. Hansfest med Nr. Felding var en stor succes for hvad deltager fra Nr. Felding angik, 
skønsmæssigt 150 – 200 gæster, dog var der kun ganske få fra klubben der deltog, lidt en skam når 
nogle medlemmer påråber sig mere aktivitet i og omkring klubben.  
 
 
Vedr. sommerlejren  2016 var der  igen lagt et kæmpe arbejde af fam. Drechsler. Det startede 
fantastisk  med DULFUs`sommertræf i Holstebro. det bød på fint UL flyvevejr om lørdagen,  hvor 
der var arrangeret fælles tur til Thisted også med TMG. Men så var det sket, regn , rusk og  rigtig 
dårlig dansk sommervejr plagede hele ugen, det kunne til tider være svært at holde modet oppe, 
men alligevel blev det en god sommerlejr, med masse af lækker mad og god kammeratlig stemning, 
men desværre næsten ingen flyvning.  Der  er efterfølgende kommet forslag om at flytte sommerlejr 
arrangementet til enten Polen eller Tyskland i år. Klubben har tidligere med stor succes arrangeret 
sommerlejr i Sisteron Frankrig. 
 
Igen i 2016 var der en lille delegation i Frederichshafen til Europas største flymesse, det gentager vi 
igen her i 2017, det  er  en spændende udstilling og kan anbefales alle flytosser. Perioden i 2017 er 
fra d. 05 – 08 april  
 
Vores afslutnings/pokalfest blev en rigtig hyggelig fest, skønt mad og vin kreeret af John, Vibe, 
Finn og Ulla. Der vil i år blive indstiftet nogle nye pokaler, da flere af de gamle efterhånden ikke 
længere er tidsvarende, desuden vil der også være pokaler til UL og RC her i 2017. Vi håber 
dermed at vi kan få flere op af sofaen til den gode tradition. Forslag til pokaler ønskes 
 
 
 
 



 
Vores  aktive RC afdeling har afholdt Åbent hus i den forgangende sæson, sammen med øvrige RC 
klubber i Danmark. Vedr. Svæver og UL flyver har ikke været muligt at få nogle nogle til at forestå 
et Åbent Hus.  Det har i sæson 2016 været svært bare at få hjælp til JDR og Open by night 
arrangementerne. Arrangementet hos JDR var godt besøgt, det gav dog ikke noget konkret. Open by 
nigt druknede desværre helt i regn, men det er den chance vi må tage når vi tilmelder os. 
 
Flyveaktiviteter 
 
Med hensyn til flyvning med klubfly har der i sæson 2016 været en tilbagegang både på Svæve –og 
UL flyvning, jeg har ikke tallene for de privatejede. For de 3 svævefly blev det for DG 300 kun til 
19 timer mod 39 timer i 2015, Duo Discus have en lille fremgang, den fløj 42 timer mod 31 timer i 
2015. ASK én fløj 51 timer mod 83 timer i 2015. Motorfalken har også en mindre fremgang, den 
fløj 72 timer mod 64 timer i 2015. Desværre er vores EuroFOX den store taber, den fløj 148 timer 
mod 209 i 2015. 
 
Sæson 2016 startede helt fantastisk, næsten med århundres svæveflyvevejr. Det startede først i maj 
og fortsat lige til d. 15 juni, herefter var det sket, regn og blæst afløste det gode flyvevejr. Det blev 
næsten til 2 mdr uafbrudt regn og blæsevejr. Der blev så godt som ikke fløjet i hele sommerlejren, 
vejret var ubrugeligt til næsten alt slags hobby flyvning. Den fremgår også tydelig af vores fly 
statistik, her kan vi se af næsten alt flyvning med vores Duo Discus og DG 300 sluttede medio juni. 
Først hen i september blev det rimelig, men der var gassen gået lidt af ballonen 
 
Det er andet sæson vi nu udelukkende køre med en Flyslæb klub. Det kan ikke helt undgåes at der 
ville kommer nogle indkøringsproblemer, men det kan løses, hvis blot man har lidt tålmodighed. Vi 
har p.t. 4 piloter med slæbetilladelse nr. 5 og 6 er på vej og vi håber på min. 1 mere i den 
kommende sæson. Det var et stort tab at miste Jens Karlsmose som slæbepilot og instruktør, men 
det er spillet regler. En ny er kommet til sidst på året til afløsning for Jens. Vi prøver virkelig at 
gøre så mange som muligt tilfredse. I forhold til en spilstart klub bliver vi slæbt hen hvor termikken 
findes, og de fleste udnytter også denne chance til en god tur, man behøver kun en tipholder og en 
slæbepilot for at komme i luften, det må da være det optimale, når også man tænker på at fly skal ud 
af hangar og retur igen uden skader.  
 
Aftalen om slæb på hverdage kan som oftes gøres med ganske få timers respit. Ud over det har vi i 
flyveklubben Danmarks billigste priser på slæb og flyvning, det burde ikke være det der afholder 
folk fra at flyve svævefly.  
Med hensyn til vores EuroFox har den fløjet ca. 60 timer mindre 2016 end i sæson 2015, det kan 
være lidt svært at forstå dem der mener at det er for svært at finde ledige tider på booking portalen.  
 
Det er vores første sæson på den ny anlagte startbane, det har været et stort løft, selv drænet ser nu 
ud til at virke. Der er kommet mange positive tilkendegivelser fra vores egne bruger samt gæster,  
helt klar en succes. At Holstebro Idrætsråd bevilgede et tilskud på kr. 20.000,- til projektet gjore at 
vi ikke behøvede at trække på vores lidt anstrengte likviditet. Efterfølgende ser det ud til at behovet 
for en accelerations bane er minimeret, os bekendt har der ikke været nogle afbrudte starter på 
grund af for tung bane,  fortsætter vi med at gøde og kalke banen vil vi helt sikkert få et godt og fast 
græstæppe, det forudsætter selvfølgelig at banen også ofte skal slåes, men det gør 2½ time meget 
ved. 
 



 
Desværre undgik vi ikke havarier i 2016, Klubbes EuroFox stod igen for tur, et medlem fik trykket 
understellet og knækket propellen under et uheldig startforløb. En privat ejet Faeta pilot fik under 
landingen understellet knækket. En Jabiru kørte ind i et blødt område i sikkerhedszonen hvorved det 
ene propel blad fik en skade.  
En privat ejet Arvid Flyer landede på sin privat plads, men kom ind med for alt for lav fart og var 
ikke forberedt på en kraftig jord turbulent hvorved flyet ramte jorden meget hårdt for derefter at gå 
om på ryggen med store skader til følge. Det er rigtig træls når det sker og vores lille 
forsikringsklub synes slet ikke det er en god idé at slå flyene i stykker. Heldigvis have vi ingen 
personskader. Vi ønsker og håber derfor at vi får rigtig god og sikker flyvning i 2017. 
 
Øvrige aktiviteter 
 
Økonomi 
Niels kasser vil om lidt aflægge årsregnskab for 2016. Regnskabet viser et underskud på ca. kr. 
144.000. Heri er indregnet afskrivninger på fly, klubhus, hangar, værksted og øvrig materiel på ialt 
kr. 172.000. Før afskrivninger have vi et overskud på kr. 28.000. som nogenlunde er uændret i 
forhold til 2015. 
 
Da især EuroFOXèn naturligvis falder i værdi, og at afskrivningerne også skal dække afdrag på 
gælden, må vi erkende, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Det er ikke lykkes at nedbringe vores 
kassekredit som er på kr. 192.000. Med det beskedne overskud før afskrivninger sparer vi heller 
ikke så meget op til fremtidige investeringer, som vi burde. 
 
Heldigvis har vi en forholdsvis beskeden gæld og en pæn egenkapital. Alligevel er det bestyrelsens 
mål, at økonomien forbedres i 2017. Bestyrelsen vil derfor i dag foreslå stigning i kontingenter og 
afgifter. 
 
Vores Miljøgodkendelse som efterhånden har været undervejs i 5 år er endelig faldet på plads. 
Allerede i 2008 blev det påpeget over for klubbens formand at den daværende Miljøgodekendelse 
slet ikke var tidsvarende til de aktiviteter der foregik på pladsen. Der blev rykket flere gange fra 
kommunenes i forbindelse med miljø eftersynene, men grundet branden i 2009 fik man en 
midertidig udsættelse, i 2011 var det sket med yderlig udsættelse og Lisette gik igang med 
forbredelserne til godkendelsen, hendes store indsigt i miljøsager og bestyrelsesposten i KDA gjore 
at vi fik rigtig meget hjælp og faktisk omkostningsfrit for klubben. Vi vil på et snarligt 
medlemsmøde orientere alle medlemmerne om indholdet i den nye godkendelse, den er meget 
vidtrækkende i forhold til den tidligere fra 1977. 
 
Vi har i en del år haft problemer med lydnedslag i klubhusets el. installationer, vi kender ikke 
årsagen ud over at vi må tiltrække lynene, men opvaskemaskiner, oliefyr, computer m.v er stået af 
på stribe, med store omkostninger til følge. Der har været mange gode idéer blandt medlemmer til 
en løsning, men det kneb gevaldig med at få det gennemført. Vi valgte i bestyrelsen at kontakte et 
proff. firma desangående. Det er nu forhåbentlig løst på en fornuftig og ikke så kostbart måde.  
 
Et medlem Thomas Leander kontaktede bestyrelsen med et forslag om at lave en lille bruger 
undersøgelse hos medlemmerne, det mente vi kunne være en god idé og Asbjørn Drechsler blev 
bestyrelsens kontakt person på projektet. Resultat af undersøgelsen kan udlevers til dem der har 
interesse i det, ellers hænger den også på opslagstavlen. 



 
 
 
Initiativgruppen 
 
I eftåret skrev Ove Sørensen et indlæg på bloggen hvori han i overskriften skrev at klubben nu stod 
ved en skillevej, det skal siges at det var Oves egne synspunkter. 
Der var et par enkelte kommentarer på bloggen til Oves indlæg, de delte dog ikke Oves 
synspunkter.  
Vi i bestyrelsen mener at Oves synspunkter er skudt helt over mål. Inden vi i 2007/8 valgte at 
udvide klubben til også at omhandle RC og UL, havde vi set skriften på væggen. På dette tidspunkt 
stod vi ved en skillevej. De små special forbund har det svært og det bliver ikke lettere de 
kommende år. Små årgange, forholdsvis dyr sport, lang uddannelse, meget tidkrævende og en stor 
frivillig indsats m.v. gør det ikke lettere at rekruttere medlemmer 
 
Men som den gode Preben Uglebjerg sang, må vi hente det hjem på gyngerne som vi mistede på 
karusellerne. Vi fik succes. Fra at være en lille luknings truet svæveflyveklub er vi blevet en klub 
der bliver talt om ude i landet, vi fremhævet som et godt eksempel på hvad der er muligt og flere 
følger vores eksempel, der skal selvfølgelig være plads til nye realistiske idéer og bestyrelsen vil 
altid gerne indgå i en konstruktiv debat..   
 
Bestyrelsen  og de fleste medlemmer fravalgte at gå ind i nogen form for debat på bloggen, den er 
offentlig tilgængelig. Lad os beholde klubbens interne forhold på medlemsmøder og 
generalforsamlinger, alt andet er kun til skade for klubbens image 
 
Såvit bestyrelsen er orienteret blev der på Ove Sørensens foranledning nedsat en initiativgruppe. 
Det er vel helt OK, det kan sommetider være en god idé at se med nye øje for at idéer  kan fødes. 
Men at gå til kommunene og lodejerne uden bestyrelsens sammentykke føler vi er meget 
grænseoverskridende, vi har en klub med en demokratisk valgt bestyrelse, det er ikke foreneligt  
med almindelige foreningsretlige principper i Danmark at gå uden om en klubs lovlig valgt 
bestyrelse.  
 
Bestyrelsen har efterfølgende gennemgået de forskellige forslag og der er mange rigtig gode ideér 
og forslag. 
Vi i bestyrelsen blev på et efterfølgende møde enige med initiativgruppen i, at både Holstebro 
Kommunes velvilje og støtte og et samarbejde med UCH var en forudsætning for at opnå 
finansiering af investeringerne. Bestyrelsen har derfor bedt initiativgruppen om at gå et skridt videre 
hos kommunen og UCH for at sondere interessen og forhåbentlig få nogle indikationer om 
mulighederne 
Vi har i over 40 år haft en tværbane på vores ønskeseddel, det har ikke tidlige været muligt selv af 
skaffe pengene og diverse kontakter til Borgmestre, politikker m.v. er altid løbet ud i sandet.  
Når vi forklarede dem at uden penge fra kommune kassen kunne vi ikke komme videre, der stod de 
som reglen af. Det er fortsat et  stort ønske bland medlemmerne, selv om vi nu har levet med en 03 
– 21 bane i over 40 år. Det er jo sådan at kan man ikke få det man elsker må man jo elske det man 
får og det har vi affundet os med indtil videre.  
Men er der energi og vilje til dette arbejde er der ingen i  den siddende bestyrelsen der vil modsætte 
sig, så længe det ikke går ud over klubbens øvrige aktiviteter og økonomi 
 



 
Ligeledes synes vi at e-leaning er en rigtig god idé som vi helt sikker vil kunne få meget glæde af. 
Rekruttering af medlemmer og elever via de sociale medie er et af de punkter bestyrelsen allerede 
have uddelegeret, men satte det på stand by, da vi erfarede at andre også var igang men det, vi ved 
at det har været en succes for flere Sjællandske klubber samt Århus klubben. 
Vi har tidligere talt om arrangementer der kunne bidrage klubkassen a la Lemvig marked, dog kan 
mindre også gøre det. Der var nogle spændende oplæg i forslagene som vi helt sikkert bør arbejde 
videre med. 
Udbygning af pladsen til også at kunne forestå proff. Drone flyvning er helt sikker en god idé som 
vi i bestyrelsen allerede have drøftet sammen med vores RC afd. På nuværende tidspunkt forhandler 
vi med et proff. Drone operatør om at lave et uddannelses center for Nordvestjylland her på pladsen. 
Det første møde er afholdt med denne Drone aktør og vi forventer at kunne starte op med  første 
kursus ultimo marts/ primo april. Tilbud på aftalen er fremsendt til os. Vi skal dog lige sikre os at 
Drone flyvningen ikke skaber problemer for de øvrige aktiviteter der foregår fra pladsen, der er 
derfor aftalt møde med firmaet igen primo marts 
 
De øvrige forslag om at overgå til en UL selvstartende svæveflyveklub mener bestyrelsen ikke er 
realistiske på nuværende tidspunkt, der er fortsat mange ting der ikke er afklaret, det står dog klart 
at UL svæveflyvning vil bliver i DSvU regi og det vil foregå med  de samme krav som der er idag 
både til instruktører og materiel.  
Det vil være et OK projekt for privatejer eller en ny gruppe i klubben med UL svæver som deres 
interesse.  
Vi har efter hovedparten af instruktørene og bestyrelsen  mening en OK flyvepark ovenikøbet  med 
et absolut 2 sædet topfly som alle med en S. Certifikat burde kunne flyve. Et overgangsfly var 
ønskeligt, et all-round fly i stedet for vores DG 300 ville være at fortrække . Med det nuværende 
antal aktive svæveflyver vil det ikke være økonomisk forsvarligt at købe et desideret overgangfly. 
Der er stor sansynlighed for at vi kan leje et overgangs fly i en  perioder da flere klubber er i samme 
situation som os med manglende svæveflyver elever og derfor ikke kan udnytte deres overgangsfly. 
Muligheden for eventuelt at skifte vores DG 300 ud med et mere all-round fly med samme 
præstationer som DGén kunne måske være en økonomisk mulighed, hvis ellers vores sponsore af 
DG vil akceptere dette. 
Det store byggeprojekt som blev fremlagt er meget ambisiøs, men kræver rigtig mange penge og en 
kæmpe arbejdsinsats. Men et frisk initiativ, som bestyrelsen dog er meget skeptisk overfor.  
 
Der er planlagt en terrasse over klubhuset,  som vi håber kan realiseres i 2017, desuden har vi  en 
vision om en UL / GA hangar nord for hytteområdet. Helt fin om vi nu kunne bruge vores energi til 
at søge fonde til disse projekt. 
 
Sluttelig håber vi at vi kan komme videre i en positiv ånd. Vinter vedligehold er så småt  sat igang, 
der er sædvanen tro en stor papirmølle vi igen i år skal igennem. Materielkontrollant seminariet d. 
05 feb. Viser at der fortsat er mange faldgrupper,  Men vi har p.t et godt team af Materiel 
kontrollanter og en ARC kontrollant i klubben så det løser sig hvis blot vi får sat skub i 
klargøringen.  
Hvad svæveflyvning angår synes vi at alle aktive medlemmer skulle læse perspektivplanen for 2017 
til 2027 FLY WITH THE EAGLES-BE A PILOT. Den finder du på Unionens hjemmeside   
 
Svæveflyvning har fyldt meget i denne årsberetning upåagtet at vores UL, og RC afdeling idag 
tæller væsentlig flere aktive medlemmer, der er ingen tvivl om at det også fortsat vil være det i 



fremtiden. Der er netop afhold VM for svæveflyvning i Australien med 3 danske deltager, det blev 
mig bekendt til en dansk 9 plads som bedste resultat og en 15 og 16 plads. Det er helt fin for en så 
lille svæveflyve nation som Danmark, men det kan undre en at det ikke har været nævnt med et ord 
på de landsdækkende sports kanaler eller den skrevne presse. Special forbundene har trange kår og 
ikke mindst svæveflyvningen. Der er i dag registeret ca. 1500 aktive svæveflyver  og ca. 600 aktive 
UL piloter på landsplan, jeg har ikke tallene for GA. Og RC piloter 
 
Der bliver d. 11 Juni arrangageret en landsdækkende flyvningens dag, der kommer et opslag på 
vores opslagstavle.  
For de der ønsker at holde sommerlejr udenlands vil der i år sammen med 3 andre klubber blive 
arrangageret en sommerlejr på en flyveplads i nærheden af München, det er uge 30,  men derom 
senere. 
Skulle nogle få lyst er de meget velkommen til at arrangere sommerlejr her på pladsen. 
Der kommer en invitation til Pinsetræf på Ejstruphede flyveplads, alle er velkommen.  Vi er nogle 
stykker der har været med de sidste par år, det er ret hyggeligt. 
 
God flyvning i 2017 
Bestyrelsen for Holstebro Flyveklub 
 
  


