
Kære medlemmer, 
 
Med udgangspunkt i unionsmeddelelse nr. 14, hvor DSvU åbner op for flyvning i klubberne under visse 
restriktioner og anbefalinger, har vi i bestyrelsen og instruktørgruppen fastsat nedenstående retningslinjer, 
som muliggøre flyvning i Herning Svæveflyveklub og samtidig minimerer smitterisikoen og har det flyve-
sikkerhedsmæssige i højsæde. 
 
Vi åbner op for flyvning i Herning Svæveflyveklub fra søndag 12 april 2020. 

• Indendørsaktiviteter inkl. brug af klubhuset er forbudt – kun adgang til toiletter/håndvask 
• Briefing skal foregå udendørs 
• Der må kun afvikles flyvninger med en person ombord 
• Alle håndtag, knapper/kontakter, overflader, hood-kant etc. i flyet af-vaskes/sprittes, når der 

skiftes pilot 
• Højest 1 person (startlisteføreren) må opholde sig i bussen 
• Spil- og wirehenter køres af samme person 
• Overhold reglerne for social afstand på 2 meter 
• Der må ikke være mere end 10 personer forsamlet, og det gælder hele flyvefeltet som et sted 
• De medlemmer, der ikke føler sig helt raske, skal blive hjemme 

  
Det anbefales at max. 2 piloter (1 pilot vil være det sundhedsmæssig optimale) deles om ét fly samt at 
jordholdet ikke skifter funktioner i dagens løb. For at mindske smittekæden, vær opmærksom på at virusset 
kan leve op til 48 timer på berørte overflader. 
 
Vær opmærksom på en stor smittekilde; mikrofonprotektoren, som sidder på headset’et i bl.a. ZS. Vi sidder 
med denne tæt til munden, når vi flyver, og virus kan let samles her. Køb evt. jeres egen, som kan bruges, når 
I flyver i ZS. Mikrofonprotektor kan bl.a. købes hos AEROpartner.dk (varenummer 1569019) til den nemme 
sum af 60 kr. 
  

Hvem må flyve? 
Så længe det ikke er muligt at afvikle forårstjeck med instruktør (tidl. PFT) i klubben, tillades flyvning uden 
forårstjeck for piloter, som har fået PFT indenfor de seneste 24 måneder, og har en samlet flyvetid som 
fartøjschef på mindst 300 timer og indenfor de seneste 12 måneder har fløjet mindst 10 timer og 20 starter. 
 
For piloter som falder uden for ovenstående, kan godkendelse til flyvning uden forårstjeck/PFT være mulig 
efter individuel vurdering via flyvechefen. Godkendelse vil kræve at man er godt oppe i grønt område på 
træningsbarometeret, et antal sæsoner forud med god flyvetræning samt individuel vurdering. Dette kræver 
også at piloten har fået sit EASA SPL, idet man ellers alligevel vil være begrænset af krav om 300 timer som 
fartøjschef og 10 timer og 20 starter seneste 12 måneder (BL 6-102). 
 
I begge tilfælde aflyses forårstjeck/PFT ikke men udsættes til senere, når det igen bliver muligt at afvikle dette 
i klubben. 
 
Ved flyvning på TMG hvor klubbens regler siger PFT på TMG indenfor seneste 12 måneder, forlænges dette 
midlertidigt til ’PFT på TMG indenfor seneste 16 måneder’. 
 
Flyvechef er p.t. Peter Lorentzen men posten skifter fra 14/4-20 til Bjarne Sørensen. 
 
 



Pladsorganisation og afvikling af flyvning 
Spil- og instruktørvagtlisten er indtil videre suspenderet. De, som ønsker at flyve, skal selv organisere 
jordhold. De medlemmer, som frivilligt tager en weekend/helligdagsspilvagt (kl. 10-18), vil blive godskrevet 
for deres vagter på den normale vagtliste. Giv besked til undertegnede straks efter vagten, så dette kan 
administreres og godskrives. 
 
Husk at tjekke at flyet er frigivet til flyvning (se forreste side i flyets journal), samt ringe til Karup for åbning 
af område Herning og evt. område Vest inden flyvning påbegyndes og afmelding igen ved flyvedagens 
afslutning. 
 
For at sikre at vi kan overholde forsamlingsforbuddet og ikke forsamles mere end 10 personer, er det vigtigt 
at reservationskalenderen benyttes. Ligeledes opfordres til at der på Forum på klubbens hjemmeside, laves 
en tråd for hver flyvedage, hvor medlemmer, også privatejere, som ønsker at flyve, skriver sig ind. Her kan 
evt. også organiseres jordhold. Tænk på jeres klubkammerater, og fordel flyvningen ligeligt, så nogle få ikke 
sætter sig på det hele, mens andre ikke kan komme til. 
 
 
Vi maner til forsigtighed og respekt for alle de i samfundet, som må yde en kæmpe indsats. Det er derfor 
vigtigt at vi overholder ovenstående retningslinjer og giver plads til hinanden. Vi håber samtidig på 
medlemmernes forståelse, hvis nogle af retningslinjerne eller procedurer skal ændres undervejs som vi får 
erfaring med afviklingen. 
 
Med ønsket om mange gode timer i luften. Flyv forsigtigt; det er først på sæsonen, og vi er alle rustne efter 
en lang vinterpause. 
 
 
På vegne af bestyrelsen, flyvechefen & instruktørgruppen 
i Herning Svæveflyveklub 
 
Christin Nielsen 


