
NYHEDSBREV - januar 2022 

fra PR-udvalget 

 

I december måned har vi fået Buddy-ordningen op at stå.  

Buddies:   

Tobias >< Thilde.   Alexander >< Kim.   Morten G.>< Peter.   Nicolai >< Sylvester 

Vi har i samarbejde med Kurt udarbejdet en foreløbig "afkrydsningsliste" med punkter, som vi mener, er 

relevante for en ny elev at gennemgå og have kendskab til i løbet af sine første måneder i klubben. Listen er 

vedhæftet og kan rettes til efter behov og ønsker 

 Listen vil blive sendt til de berørte personer i løbet af januar med opfordring til at gennemgå den 

sammen med buddyen. Vi ville gerne holde et fysisk møde, men med den nuværende situation har 

vi besluttet at vente 

 Vi vil inden sæsonstart præsentere samtlige elever på klubbens hjemmeside og i Facebook-

gruppen. Birgitte har udarbejdet en skabelon til en "blå bog" og tager kontakt til eleverne 

 Vi er ved at udarbejde en plan for, hvordan vi sikrer, at alle elever kan indgå i spilvagtsturnussen 

også inden solo, og at de er færdig-uddannede spilførere, når de går solo 

Mandag d. 3. januar åbnede vi for telefonisk booking af gæstestarter til de ca. 75 gæster, som vi har på 

klubbens egen venteliste. Disse gæster har 1. valg i hele januar måned, hvorefter de resterende ledige tider 

lægges ud på DuGlemmerDetAldrig 

For at kunne afvikle 12 slots/dag til gæstestarter, er det nødvendigt, at der er 3 spilvagter, så der er garanti 

for, at Golfvognen er bemandet. Bestyrelsen er stadig i tænkeboks, og indtil vi får et klart svar, nøjes vi med 

at lægge 8 slots/dag til booking. Det giver ganske vist ikke ret mange penge i kassen, men til gengæld kan vi 

så nøjes med 2 personer pr. dag på holdet til gæstestarter 

Der bliver fløjet planlagte gæstestarter hver 3. weekend. 1 gang i uge 14 

 Instruktørgruppen skal bruge 5 nye elever med opstart d. 16. april 2022. Det betyder, at vi 

afholder intro-dag søndag d. 3. april. Her får vi brug for hjælp fra alle udvalg og fra eleverne. 

Mere herom senere 

 

 Derudover forventer vi at lægge lokaler (klubhus og udestue) og mandskab til årets første 

teoriprøve, som afholdes lørdag d. 22. januar med op til 20 teorister  

 

Venlig hilsen og godt nytår 

Birgitte 



Punkter til gennemgang. Buddy-ordningen 2022 

 

Introduktion til sociale medier 
 

  ok - dato 

Hjemmeside    

    

Login - password    

Klubnyt    

Spilvagtsliste    

Booke skoling    

Hvem er instruktør    

Medlemslisten    

Referater    

Bestyrelse    

    

    

Facebook-side    

    

Være bekendt med adressen    

    

    

Facebook-gruppen    

    

Søge om optagelse i gruppen    

Præsentation (PR-udvalget sender en 
blå bog til udfyldelse) 

   

Samkørsel    

    

Kommunikation fra bestyrelse og 
instruktører 

   

    

Modtage mails (spam-mappen?)    

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bemærkninger ok - dato 

Begivenheder   

   

Generalforsamling. 26. februar 2022   

PFT-teoriaften. Ca. 1. marts 2022   

Standerhejsning d. 12. marts 2022   

Forårslejr uge 17, 2022   

Indflyvningsfest d. 30. april   

En dag på Svæveflyvecenter Arnborg 
til DM (26. maj - 5. juni) 

  

Sankt Hans d. 23. juni 2022   

En dag på Svæveflyvecenter Arnborg 
til Sun Air Cup (9. juli - 17. juli) 

  

Sommerlejr uge 29, 2022   

Afflyvningsfest d. 5. november 2022   

   

   

En flyvedag   

   

Kode til indgangsdør   

Mødetid for elever, instruktører og 
spilvagter kl. 9 

  

Udpakning fra hangar   

Trække skoleflyet på startstedet   

   

Koble   

Holde tip   

Køre Golfvogn   

Besøge spillet   

Køre med i wirehenteren   

Overvære bogholderiet i bussen   

   

Vaske fly   

Sætte fly i hangar   

Hyggesnak   

Spisning på terrassen   

   

   

Tage plads i et udvalg   

   

Vintervedligeholdelse   

   

Inden solo:   

   

Lære at køre wirehenter   

Lære at passe bus   

Lære at køre spil   

 


