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Til Svæveflyveklubberne 
Att.: Alle A og B elever, samt uddannelsesansvarlige            MEDDELELSE NR. 34 

 
                UDVIKLING NR. 07  

 
DATO: 04-09-2020 

 

Indbydelse til intensiv skoleflyvning i efterårsferien (uge 42) 

Kolding Flyveklub glæder sig over at kunne indbyde A og B elever til flyvning i efterårsferien 2020. 

Skolingslejren vil byde på en masse flyvning i ni dage, sammen med andre elever fra hele landet. 

 

Tid: 10-18. oktober 2020 – Første briefing lørdag d. 10. okt. kl. 9.00 

Sted: Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholtvej 10, 7400 Arnborg. 

 

Baggrund 

Grundet Corona og den sene start på svæveflyvesæsonen 2020, ser vi et stort behov for at lave en in-

tensiv skolingslejr i efterårsferien på tværs af klubberne. Mange medlemmer har nemlig ikke fået det ud 

af sæsonen, som de kunne have fået hvis ikke vi havde haft Corona restriktionerne.  

 
Samtidig skal lejren gerne bidrage til at skabe relationer på tværs af klubberne og dermed også være 
med til at fastholde medlemmer som er i gang med pilotuddannelsen. 

 

Dette byder skolingsugen på:  

Skolingsugen er for dig, der gerne vil flytte dig maximalt ved intensiv skoling og få afsluttet det du er 

i gang med. Det byder ugen på: 

• A-skoling 

• B-skoling  

• Mulighed for spindtræning/øvelse  

• Mulighed for navigation/ udelandings-øvelse i TMG 

• Solo / S-prøve, hvis du er klar 

• Foredrag 

• Et netværk med svæveflyvere, der har samme interesse som dig       

• Se program nederst i indbydelsen 
 

Krav til deltagerne: 
- Du skal være under uddannelse til svæveflyvepilot og være registreret i flightlogger. 
- Du skal have en gyldig medical 
- Det forventes at du deltager i hele perioden, for maximalt udbytte! 
- Man skal være fri for symptomer i forhold til Covid-19, og overholde de generelle retningslin-

jer fra sundhedsmyndighederne. 
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Økonomi: Kolding Flyveklub har modtaget støtte fra DIF/DGI’s sommer samt efterårspulje, som gør 
at vi i samarbejde med DSVU, kan afholde denne lejr gratis for alle deltagere.  
 
Følgende er inkluderet: Hytter til overnatning, morgenmad frokost samt aftensmad (der vil blive 
købt ind og så lavet hold til skiftevis at stå for madlavning). Alle spilstarter samt flyvning på svævefly 
er gratis og flyslæb samt TMG-timer i begrænset omfang.  
 
Transport til og fra skolingslejren i Arnborg, er IKKE inkluderet. 
 

Indkvartering 

Du har følgende muligheder for overnatning under skolingsugen: 

• Mulighed for fælles indkvartering i unionens hytter 

• Medbring eget telt eller campingvogn. 

 

Fly og materiel: 

Spil, Flyslæb, Super Dimona, K-13, K-8, Puchaez, Duo Discus samt simulator stilles til rådighed af 
Kolding Flyveklub samt DSVU.  
B-elever, der er flyver anden ensædet flytype end K8, skal medbringe eget fly til soloflyving.  
 

Tilmelding her senest 12.09.2020 - tilmelding nødvendig. 

 
Vigtig info: Der er et begrænset antal pladser på kurset, og der vil derfor ikke være nogen garanti 
for at alle der tilmelder sig kan komme med, der vil blive givet besked umiddelbart efter tilmeldings-
fristens udløb om man er med eller ej. 
 
Kursusleder - Thomas Dantoft, formand i Kolding Flyveklub  
Spørgsmål sendes på mail: thomasdantoft@hotmail.com eller tlf.nr. 21416693 
 

Vi glæder os til at modtage din tilmelding       

 

Med venlig hilsen 

Kolding Flyveklub 

 
 

 

 

https://medlem.dsvu.dk/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=69
mailto:thomasdantoft@hotmail.com
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Dato 07:00- 

08-00 

08:00- 

09:00 

09:00- 

12:00 

12:00- 

13:00 

13:00- 

17:00 

17:00- 

18:00 

18:00- 

19:00 

19:00- 

21:00 

09/10 2020 

Fredag 

--------------------

--- 

-----------------------------

--- 

-----------------------------

- 

----------

- 

-----------------------------

--- 

Mulig  

Ankomst 

Mulig An-

komst 

Mulig  

Ankomst 

10/10 2020 

Lørdag 

Mulig  

Ankomst  

Seneste ankomst! 

Samt (instruktør-

møde) 

Teori samt  

Briefing mm. 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Teori 

 

11/10 2020 

Søndag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Foredrag  

12/10 2020 

Mandag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Teori 

13/10 2020 

Tirsdag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Foredrag 

14/10 2020 

Onsdag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Teori 

15/10 2020 

Torsdag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Teori 

16/10 2020 

Fredag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Aftensmad Foredrag  

17/10 2020 

Lørdag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpak-

ning/Fly i han-

gar 

Aftensmad Teori 
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Dato 07:00- 

08-00 

08:00- 

09:00 

09:00- 

12:00 

12:00- 

13:00 

13:00- 

17:00 

17:00- 

18:00 

18:00- 

19:00 

19:00- 

21:00 

18/10 2020 

Søndag 

Morgenmad Klargøring til flyvning 

samt briefing 

Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Frokost Flyvning med 2xspil  

Samt flyslæb og TMG 

Nedpakning/ 

Fly i hangar 

Debriefing af 

ugen 

Hjemtransport… 

Noter: 

Forbehold for ændringer i programmet i forhold til vejret… 

Simulatoren vil være til rådighed hele ugen og tages i brug hvis vejret ikke muliggør flyvning. 

 

 

 

 

 

  


