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Til Svæveflyveklubberne  

MEDDELELSE NR. 32 

 

KONKURRENCE NR. 07 

 

DATO: 07.06.2018  

 

 

Junior Danmarksmesterskaber 2018 på Svæveflyver center Arnborg  

Periode  28.07.18 – 05.08.18 

 

Åbningsceremoni finder sted d.28 Juli kl. 9:00. 

 

Krav til deltagelse i Danmarksmesterskaber for juniorer, fremgår af UHB grp732 pkt.2. 

Konkurrencen er åben for alle fly med max.15m spændevidde og der flyves efter DAEC  

handicapliste. 

 

Konkurrencens formål er: 

• at hjælpe vores unge piloter i gang med stræk-/konkurrenceflyvning 

• at kåre en dansk junior Danmarksmester i Svæveflyvning 

• at skabe det danske juniornationalhold 2017 

 

Der konkurreres om pladser på det danske juniornationalhold, hvor forberedelserne til VM 2019, vil præ-

ge det kommende års træning og aktiviteter i samarbejde med Juniortræner Thomas B. Grove og   ta-

lenttræner Thomas Leander 

 

DSvU / Konkurrenceudvalget opfordrer kraftigt klubberne til at støtte deres unge medlemmer i at 

deltage i de danske junior mesterskaber, så de kan udvide deres bekendtskabskreds indenfor svæ- 

veflyvning, opbygge erfaring samt knytte nye venskaber. Det er sporten indenfor unionen som er 

grundstammen i udviklingen og bør forses med de bedst tænkelige forudsætninger. 

Tovholder under JDM og pilot på unionens Duo-Discus er Simon Vejlin fra Svævethy som flyver 

med 2 talenter. Han vil også være til rådighed ved diverse spørgsmål samt afholde debriefing efter 

endt flyvedag. Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-

loggere. Piloternes GPS filer kan offentliggøres til sportslige formål herunder debriefing. 

 

Konkurrencechef: Mogens Hansen 

Tilmelding på www.sunaircup.dk     HUSK: Gyldigt sportslicens. Fornys på DSvU 

 

Piloter som er talentregistreret deltager gratis ved Junior-DM. Dvs. at tilmeldingsgebyr og flyslæb 

betales af DSvU. Der vil blive udtaget 15 deltager der vil modtage støtte fra DSvU til konkurrencen. 

 

      Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 

Thomas Leander, talenttræner. 

 

http://www.sunaircup.dk/

