
7. april 2022 

NYHEDSBREV - april 2022 

fra PR-udvalget 

 

PR-udvalget har haft travlt de første måneder af 2022 - og det er måske derfor, jeg ikke har haft tid og 

overskud til at holde jer orienteret ud over, hvad I har kunnet følge med i i Facebook-gruppen 

Jeg kan nævne: 

1. afholde SPL-teori-eksamen d. 22. januar. Og igen d. 23. april 

2. hjælpe med at lave spilvagtslister 

3. foranledige, at vore elever bliver oplært som spil- og wirehenterførere af godkendte spil-

instruktører 

4. præsentation af de nye elever på Facebook og på hjemmesiden 

5. ændre vores Facebook-gruppe til en lukket gruppe 

6. oprette en offentlig Facebook-gruppe for venner og familie 

7. skaffe piloter til afvikling af gæstestarter (Børge, Mogens Bæk, Fosgerau, Orla, Troels, Jørgen T) 

8. oprette 160 slots i DuGlemmerDetAldrig-systemet 

9. tage imod næsten lige så mange opringninger i forbindelse med bookinger og salg af gavekort 

10. slette bookingerne, fordi man fandt ud af, at det var kommercielle flyvninger 

11. oprette bookingerne igen, fordi det nok alligevel ikke er kommercielle flyvninger (vi kalder dem 

introduktion-flyvninger og ikke gæsteflyvninger) 

12. tilrettelægge og gennemføre Introdag d. 3. april 2022 

13. Deltage i møde med KZ- og Veteranfly klubben om deres rally d. 10.-12. juni 2022 

ad 3: Det går fremad med uddannelse af spilførere, og eleverne har taget godt imod konceptet 

ad 4: Vi har præsenteret en del elever, men ikke alle ønsker at stille op til interview 

ad 5: Der var mange udenforstående i den oprindelige Facebook-gruppe, hvorfor vi følte, at vi ikke kunne 

snakke frit, uden at man vidste det i mange klubber rundt om i landet. Desuden kan vi nu oploade f.eks. 

spil- og instruktørvagtslister i gruppen 

ad 8: Næsten alle slots er besat, så vi har indstillet salget af "gavekort" på hjemmesiden og Facebook indtil 

videre. Vi flyver bookede intro-flyvninger (10 slots/dag) i ugerne 14-17-20-23-26-32-35-37. Der er kun 1 

pilot og 1 hjælper pr. gang, så vi har aftalt med bestyrelsen, at der disse dage er 3 spilvagter, så Golfvognen 

kan være bemandet. Nu må vi se, om det kommer til at fungere.  

Vi kan godt bruge lidt hjælp fra PR-udvalget til modtagelse af gæster, da Birgitte ellers skal have samtlige 

16 vagter! 

ad 9-10-11: En frygtelig masse skriverier frem og tilbage omkring, hvad der er "kommercielle" flyvninger. Vi 

gennemfører de flyvninger, der er booket 
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ad 12: Det var et stort arbejde at tilrettelægge introdagen, men alle poster blev besat til sidst. Vi kunne ikke 

formå at få medlemmerne til at trykke "del" på vores opslag på Facebook, så vi måtte bruge 1000 kr. på 

annoncering! Ole Korsholm lavede igen i år en flot plakat, som blev hængt op i diverse supermarkeder og 

på arbejdspladser 

Der kom kun 7 gæster, men til gengæld lykkedes det os at få både TV Midt Vest, Herning Folkeblad og 

Flyvevåbnet til at komme. Der var et flot indslag kl. 19.30 i de regionale Midt Vest nyheder og en god artikel 

i Herning Folkeblad 

Vores opgave var at få kunder ind i butikken - så håber vi, at sælgerne (Kurt, Per, bestyrelsen) er klar til at 

tage over 

ad 13: Vi har takket nej til at deltage i KZ- og Veteranfly klubbens rally. Vi har ikke ressourcer til det, og vi 

synes ikke, at vi skal have et fly på display derovre, hvis det er flyvevejr. Fly skal flyve! 

 

-- 

Opgaver fremadrettet: 

Til stadighed promovere Herning Svæveflyveklub på vores Facebook-side og på hjemmesiden med billeder, 

små historier (solo, langfart, rekorder, DM-deltagelse) 

Kontakt til TV Midt Vest og Herning Folkeblad i forbindelse med vores deltagelse i DM og SAC 

Introflyvninger hver 3. weekend. VI KAN GODT BRUGE ET PAR STYKKER, DER VIL AFLASTE BIRGITTE MED 

MODTAGELSE AF GÆSTER. ISÆR D. 12. JUNI OG D. 14. AUGUST 

"Aktiv Ferie" d. 4. og 5. juli, hvor vi inviterer skolebørn fra 7.-10. klasse fra Herning kommune på 

Skinderholm til "pilot for en dag". VI MANGLER HJÆLPERE! BÅDE PILOTER OG SPILVAGTER 

Derudover har vi aftalt med Kurt Thybo, at hvis det bliver aktuelt med skoling om fredagen i  maj måned, vil 

PR-udvalget være behjælpelig med at skaffe spil- og wirehenterførere. Vi har endnu ikke hørt, om det bliver 

til noget, så I hører nærmere, hvis vi får brug for hjælp 

Det var vist ordene for nu - meld gerne tilbage, hvis du kan hjælpe dér, hvor der er hjælp behov 

 

Birgitte 
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