
 
 

Til Svæveflyveklubberne 

Indbydelse til Midtjysk Open 

 

Herning Svæveflyveklub har fornøjelsen af at indbyde til Midtjysk Open 2022 

Konkurrencen som kører over 5 weekender, og i år med hele 14 konkurrencedage, fordelt 

henover sæsonen. Konkurrencen er åben for alle svæveflyvepiloter uanset 

klubtilhørsforhold i Danmark eller udlandet. 

Midtjysk Open kan tilgås både fra hjemmeflyvepladsen, hvorfra der kan flyves til 

startpunktet 0752 Isenvad Kirke, som også vil være ankomstpunktet, ligesom der, på alle 

konkurrencedage, vil være seks fysiske pladser til piloter, som ønsker at tage turen til 

Herning og flyve fra Skinderholm.  

Der er ikke krav om tilmelding til konkurrencen, udover hvis man ønsker at flyve fra 

Skinderholm, hvor først til mølle-princippet er gældende.  

Følgende datoer er sat ud som mulige konkurrencedage: 

14/4 – 18/4    |    13 – 15/5    |    18 – 19/6    |     13 – 13/8    |   3 – 4/9  

Konkurrencen laves for at tilbyde svæveflyvepiloter nogle weekender hvor konkurrence-

flyvning kan trænes eller prøves af. Der vil således både blive lavet opgaver for piloter 

uden stor stræk- og konkurrenceerfaring, samt opgaver af større længde til de mere 

rutinerede. Fælles for alle opgaver er at de kan tilgås som både seriøs konkurrence-

træning eller hyggekonkurrence og i øvrigt er et rigtig godt værktøj for klubtrænere til 

tosædet flyvning med mindre erfarne piloter. 

Efter sidste konkurrencedag i september, findes sæsonens samlede vindere. 

Som kommunikationsplatform bruges Facebooksiden, hvor regler, opgaver og resultater 

bliver lagt ud. Siden kan findes på www.facebook.dk/groups/midtjyskopen 

Konkurrencereglerne tager udgangspunkt i reglerne for Sun-Air cup, suppleret med nogle 

lokale regler, som er vedhæftet denne meddelelse. 

Til sidst er der ikke andet at gøre end at håbe vejret i sæson 2022 bliver væsentligt bedre 

end vi så det sidste år! Vi håber rigtig mange vil flyve med og være med til at gøre 

Midtjysk Open til en sjov og spændende konkurrence. 

Mvh 

Bjarne Sørensen 

Herning Svæveflyveklub 

 


