DANSK SVÆVEFLYVER UNION
TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne.
Att.: Registreret talenter i DSvU
MEDDELELSE NR. 10
KONKURRENCE NR. 02
DATO: 04-03-2019
Talentflyvning i Duo Discus under DM
Du har nu muligheden for at snuse lidt til hvordan det er at flyve med i en konkurrence inden du gerne
selv skal i gang med at flyve dit første Junior Danmarksmesterskab. Dansk Svæveflyver Union kan igen i
år tilbyde at invitere 2 talenter med i bagsædet på DSvU´s Duo Discus XLT til danmarksmesterskaberne
2019 i den 2-sædet klasse. Fartøjschef bliver Tidligere Talenttræner Thomas Leander.
Konkurrencen foregår som sædvanligt i perioden fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, 30 Maj til 9 juni
2019, begge dage inklusive, på Svæveflyvecenter Arnborg. Den 10. juni kan bruges som alternativ konkurrencedag, hvis der ikke er en gyldig konkurrence d. 9. juni.
Formålet med at DSvU tilbyder dette er at hjælpe vores unge piloter i gang med stræk-/konkurrenceflyvning så de kan opleve hvordan en konkurrence flyves og selv få nogle erfaringer inden de selv skal ud at
flyve deres første konkurrence som fx Juniordanmarksmesterskaberne. Man skal være talentregistreret i
DSvU, og ansøgning skal sende til talenttræneren på talent@dsvu.net med kort beskrivelse om hvad
man forventer at få ud af konkurrencen. Herefter vil Talenttræner Geert Sørensen og Juniornationalholdstræneren udvælge de 2 piloter som vil flyve med på skift under DM 2019.
Der ydes ikke tilskud til kost og logi. Deadline for tilmelding fredag d. 5. april 2019 kl. 12:00
DSvU / Elite & talentudvalget opfordrer klubberne til at støtte deres unge medlemmer i at deltage i de 2sædet flyvninger, talentkursus og juniormesterskaber som DSvU udbyder, så de kan udvide deres bekendtskabskreds indenfor svæveflyvning, opbygge erfaring samt knytte nye venskaber.
Det er sporten indenfor unionen som er grundstammen i udviklingen og bør forses med de bedst tænkelige forudsætninger.
DM-chef 2019 er Bertel Knudsen.
HUSK: Gyldigt sportslicens. Fornys via DSvU under Sport
På vegne af Talenttræner
Geert Sørensen
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union
Thomas Leander
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