
Aktivitetsudvalgsmøde nr 1/2021 
 
Tilstede: BJS, NAC, PML 

 

1. Styregruppens rammer/aktiviteter samt evt. formand 
 
Udvalgets formål er at lave flyvende og flyvefaglige aktiviteter, men ikke sociale 
arrangementer som fester mv. Dog kan der godt være noget socialt indeholdt i en aktivitet eller 
et arrangement. Udvalget kører ikke med en formand, men som en tre personers styregruppe. 

 
2. Forårslejr/Spring Cup 
 
Det blev besluttet at genoplive Spring Cup, men lægge den på et andet tidspunkt, da vi 
vejrmæssigt har været for udfordret i uge 17. Mange gange er ugen efter rigtig god, så det kan 
være vi lægger os på uge 18. Der er ret stor usikkerhed om hvad der kommer til at lade sig 
gøre i foråret 2021, grundet Covid19, så det, sammen med det lidt fremskredne tidspunkt, gør 
vi at først afholder Spring Cup i 2022. Men der afholdes forårslejr i uge 18, uden at der laves 
for meget forberedelse og ”tvungne” aktiviteter, især for ikke at lave en masse arbejde, hvis vi 
så ikke kan afholde det pga. restriktioner.  

 
3. Ideer til "Ny Diko" 
 
PML kunne godt tænke sig at genoplive DIKO eller en lignende konkurrence, hvor der flyves 
konkurrence på ”almindelige” flyvedage. Det blev diskuteret hvorvidt man skulle høre andre 
klubber om de vil være med, men vi blev enige om at vise at HSvK er en progressiv og aktiv 
klub, så vi vil selv køre det nye koncept, hvilket så bliver et fokuspunkt for udvalget i 2021.  
 
Der vil blive tale om 3 – 4 årlige weekender og med en konkurrence som har start og ankomst 
centralt mellem Herning, Arnborg og Chr Hede (muligvis også Hammer), så man kan starte 
hjemme fra klubberne. Der udsendes dog også invitationer til landets klubber, om at man er 
velkommen til at bruge dagene på Skinderholm og starte herfra. PML laver et oplæg, som 
snakker igennem på næste møde..   

 
4. Kunstflyvning 
 
BJS tager fat i Michael Jensen, og hører om han er interesseret i hjælpe til  med at få noget 
mere struktureret kunstflyvningstræning og aktivteter op at stå. Status på næste møde. 

5. Stræk-gruppe  

PML og BJS har snakket om at lave en strækgruppe i klubben, hvor man kan hjælpe hinanden 
til at sætte nogle mål og sparre sammen og motivere hinanden. Målene kan være alt lige fra 
ens første sølv C til at lægge planer for en 750 km flyvning, eller andre mål som den enkelte 
pilot sætter mig. Hertil evt. foredragsarrangementer og stræk-teorikursus om vinteren. Vi 
snakker mere konkret senere. 
 
6. Sunair Cup 

BJS vil forsøge at få samlet et stort HSvK hold til Sunair Cup, hvor vi gerne skal have mindst 
begge to-sædet og en til to en-sædet fly med. Der skal oprettes en HSvK lejr, med et stort telt 



som samlingpunkt, og der vil blive gjort meget ud af socialt hygge, således at det også skal 
kunne trække medlemmer som ikke flyver med derned. BJS hører bestyrelsen om et tilskud til 
arrangementet, som muligvis også kan få unionsstøtte som en sommerlejr.  

 
7. Stræktræning 
 
Kort snak om stræktræning, men der gøres ikke noget aktivt, udover at BJS stiller sig til 
rådighed, og vil høre om der er andre instruktører som kunne være interesseret i at hjælpe lidt 
til. 

8 Evt. 

Vi har ikke fået snakket TMG aktiviteter, og det er også en del af udvalgets område, og vigtigt 
er det at få den del af svæveflyvningen med. PML undersøger lidt om navigationskonkurrencer 
som motorflyverne dyrker, og ser på om vi evt. kan lave lidt klubarrangement. Derudover skal 
vi se om vi kan finde nogle interesserede piloter som gerne vil lave noget aktivitet indenfor 
denne genre. 
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