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MEDDELELSE NR. 8 
 

   FLYVNING  NR. 04 
 

 DATO: 02. marts 2017 
 

 
 
Deltag i kunstflyvningskursus på Svæveflyvecenter Arnborg 
 
På Svæveflyvecenter Arnborg afholdes i år kunstflyvnings kursus i perioden 24 juni til 2 juli 2017 
 
Kurset henvender sig såvel til dig, der gerne vi lære kunstflyvning helt fra bunden, som til dig, der har lært de 
grundliggende manøvrer og gerne vil videre, hvor alle med interesse for kunstflyvning kan mødes med ligesin-
dede, holde træningen ved lige og få pudset formen af. Den afslappede og kammeratlige atmosfære giver ba-
sis for god erfaringsudveksling, sparring og gensidig kritik. Et miljø der giver god mulighed for at forbedre din 
kunstflyvning. 
 
Tilmeldingsfristen er 31. april 2017 
 
Kursusindhold. 
 
Der undervises efter Dansk Svæveflyver Unions Håndbog, grupperne 665, 666 og 667.  
 
Der foreligger en aftale imellem de nordiske lande om, at kompetencer opnået ved et Svedanor-kursus i et 
land umiddelbart skal kunne anerkendes i andre lande. Er du instruktør svarende til dansk førsteinstruktør (FI) 
kan du få skrevet for tilladelse til skoling i avanceret kunstflyvning såfremt du ved afslutningen af kurset kan 
påvise de fornødne færdigheder. 
 
Det er målet, at alle kursister skal fuldføre begge trin: basis og videregående kunstflyvning.  
Der vil derfor være begrænset deltagerantal på kurset 5-6 deltagere. Der gives dog ingen garantier for fuldført 
kursus, da det afhænger af dine evner og ikke mindst vejret. 
 
Deltagerkrav. 
 
Har minimum 100 timer som fartøjschef og er i god flyvetræning. 
Omskolet til flyslæb og er fortrolig med startmetoden. 
Forberedt på personlig udvælgelse blandt de interesserede. 
Er åben for kritik og forberedt på flyvemæssige anstrengelser der udelukker alt andet i hele ugen. 
 
Tilmelding til kurset er via svedanor hjemmesiden på www.svedanor.com, pt er der 3 ledige pladser. 
 
For at holde slæbeprisen nede vil der blive slæbefløjet med UL/TMG fly i det omfang det er muligt. Men der 
skal forventes 25-30 flyslæb pr person i perioden til 1200 meter så der skal forventes kursus udgifter på kr. 10-
12.000,- 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Svæveflyver Union 
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