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FORBEREDELSE 

Hvor kan du finde vejroplysninger? 
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FORBEREDELSE 

Hvor kan du finde vejroplysninger? 

 
Northavimet.dk 

 
(topmeteo.de – skysight.io - termikudsigten) 
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FORBEREDELSE 

Hvor kan du finde oplysninger om luftrum / skydeområder? 
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FORBEREDELSE 

Hvor kan du finde oplysninger om luftrum / skydeområder? 

 
Briefing.naviair.dk 

Notam / PRD 
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SPILSTARTEN 

Hvordan forbereder vi en start i sidevind? 

Wire, tipholder (hvad gør han/hun og hvor står 

man), Vingers ideelle position? 

 

 
 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

SPILSTARTEN 

Hvordan forbereder vi en start i sidevind? 

Wire, tipholder (hvad gør han/hun og hvor står 

man), Vingers ideelle position? 

 
Tag den wire som ligger i læsiden 
 
Tipholder i vindsiden 
 
Vinge lidt ned i vindsiden 
 
Ved flyslæb: Pas på med at holde vingen ”kunstigt” oppe 
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SPILSTARTEN 

Hvor meget sidevind kan du tillade? 

 

Har flytypen betydning? 
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SPILSTARTEN 

Hvor meget sidevind kan du tillade? 

 

Har flytypen betydning? 

 
Træningstilstand! 

 
Flyet håndbog; Maximal demonstreret eller grænse? 
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SPILSTARTEN 

Hvor meget sidevind kan du tillade? 

 

Har flytypen betydning? 

 
Træningstilstand! 

 

Flyet håndbog; Maximal demonstreret eller grænse? 

 
(ved introduktionsflyvninger, er max demonstreret en grænse! (AIC B21/2016)) 
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SPILSTARTEN 

Hvad gør du hvis du ”taber vingen” under startløbet? 
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SPILSTARTEN 

Hvad gør du hvis du ”taber vingen” under startløbet? 

 

 

KOBLER UD!!!!! 
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SPILSTARTEN 

Hvad gør du hvis farten bliver lav/høj i spilstarten? 
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SPILSTARTEN 

Hvad gør du hvis farten bliver lav/høj i spilstarten? 

 
For langsomt: Sænke næsen (vigtigt!) (signalere med sideror.) 
 
For hurtigt: Trække lidt mere (signalere med krængeror) 
 
Under minimum – over maksimum: KOBL UD!! 

 
 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

SPILSTARTEN 

Hvad er din minimums hastighed i spilstart? 

 

 
 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

SPILSTARTEN 

Hvad er din minimums hastighed i spilstart? 

 
Hvis ikke den er direkte angivet i flyets håndbog, så brug gul trekant på 
fartmåler som absolutte minimum. 
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SPILSTARTEN 

Afbrudt spilstart – hvad gør du? 
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SPILSTARTEN 

Afbrudt spilstart – hvad gør du? 

 
Lav højde: Land lige frem 
 
Stor højde: Gå rundt på evt. forkortet landingsrunde 
 
Mellem højde: 
 
• Højde 
• Flytype 
• Vind 
• Flyveplads 
 
Tag dette med i din cockpittjek! 
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SPILSTARTEN 

HUSK!!!! Der er også andre alternativer!  
 

Får du truffet en forkert beslutning, så undgå ”target fascination”! Tænk 
alternativt – evt. marker skråt ude.  

 
Undgå altid (for høj) krængning i lav højde og hav fokus på flyvefart!!  

 

 
Vingerne vandret!  - Så gør det mindst ondt! ;-) 
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SPILSTARTEN 

Et motorfly ligger på 3 nm finale til bane 27 asfalt - 

Hvad gør vi med vores start? 
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SPILSTARTEN 

Et motorfly ligger på 3 nm finale til bane 27 asfalt - 

Hvad gør vi med vores start? 

 
Vi fortsætter vores start  
 
…Husk at oplyse om spilstarten på 121.0 
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SPILSTARTEN 

Hvis et motorfly holder klar til start på asfaltbanen 

og du også er klar – hvem har fortrinsret til at 

starte? 
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SPILSTARTEN 

Hvis et motorfly holder klar til start på asfaltbanen 

og du også er klar – hvem har fortrinsret til at 

starte? 

 
Svævefly holder tilbage for motorfly.  
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SPILSTARTEN 

Du sidder i startbussen og passer radio. Sidste 

wire er netop brugt, og en selvstarter kører på 

banen for at starte. Hvad skal du tænke på? 
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SPILSTARTEN 

Du sidder i startbussen og passer radio. Sidste 

wire er netop brugt, og en selvstarter kører på 

banen for at starte. Hvad skal du tænke på? 

 
Bed spillet om at holde wirehenteren tilbage, således den ikke kører op ad 
banen samtidig med svævefly starter. 
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Du ser VY ligge og kredse højre rundt i 

noget der kunne ligne en boble og du søger 

mod denne. Hvordan anflyver du boblen? 

Hvem bestemmer retningen i boblen? 

Hvordan placerer I jer indbyrdes i boblen? 
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Du ser VY ligge og kredse højre rundt i 

noget der kunne ligne en boble og du søger 

mod denne. Hvordan anflyver du boblen? 

Hvem bestemmer retningen i boblen? 

Hvordan placerer I jer indbyrdes i boblen? 

 
Boblen anflyves udefra og ind – vis med tydelighed at du har set 
det andet fly. Første pilot i boblen bestemmer omløbsretning og 
man placerer sig således man kan se hinanden (overfor hinanden). 
 
LAD VÆRE MED AT LÆGGE JER TÆT PÅ LIGE BAGVED!!  
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

På vej mod boblen kommer VK ude til venstre i 

samme højde på skærende kurs. Hvem har 

vigepligt? 

 
. 
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

På vej mod boblen kommer VK ude til venstre i 

samme højde på skærende kurs. Hvem har 

vigepligt? 

 
Når to luftfartøjer i samme eller omtrent samme højde styrer kurser, som 
skærer hinanden, har det luftfartøj, som har det andet luftfartøj på sin 
højre side, vigepligt = VK har vigepligt. 
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Hvad hvis du indhenter et fly i samme højde, 

hvordan overhaler du så og hvilke ting skal du 

være opmærksom på?  
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Hvad hvis du indhenter et fly i samme højde, 

hvordan overhaler du så og hvilke ting skal du 

være opmærksom på?  

 
Et indhentende luftfartøj har vigepligt og skal, hvad enten det stiger, går nedad 
eller flyver vandret, holde sig klar af det indhentede luftfartøj ved at ændre sin 
styrede kurs til højre. 
 
Ingen efterfølgende ændring i de to luftfartøjers stilling i forhold til hinanden 
fritager det indhentende luftfartøj for denne forpligtelse, før det har passeret 
og er fuldstændig klar af det indhentede luftfartøj.  
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Hvis et svævefly ligger på base og et andet 

svævefly ligger på lang finale, men højere end 

svæveflyet på base, hvem har så vigepligten? 
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Hvis et svævefly ligger på base og et andet 

svævefly ligger på lang finale, men højere end 

svæveflyet på base, hvem har så vigepligten? 

 
Når to eller flere luftfartøjer, der er tungere end luft, nærmer sig en flyveplads 
for at lande, skal hvert af dem vige for ethvert andet luftfartøj, der befinder sig 
i lavere højde.  
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FLYVNING MED ANDRE FLY / VIGEPLIGT 

Hvis et svævefly ligger på base og et andet 

svævefly ligger på lang finale, men højere end 

svæveflyet på base, hvem har så vigepligten? 

 
Når to eller flere luftfartøjer, der er tungere end luft, nærmer sig en flyveplads 
for at lande, skal hvert af dem vige for ethvert andet luftfartøj, der befinder sig 
i lavere højde.  
 
Luftfartøjer i lavere højde må ikke udnytte denne regel ved at skære ind 
foran eller indhente et andet luftfartøj, der foretager sidste del af indflyvning 
til landing…..Hvad gør vi???  
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvilke krav til radiokontakt er der for flyvning i 

Karup CTR/TMA uden for område Herning? 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvilke krav til radiokontakt er der for flyvning i 

Karup CTR/TMA uden for område Herning? 

 
Der må kun flyves i Karups CTR/TMA efter der er etableret to-vejs 

radiokommunikation og piloter har fået en individuel klarering... 

 
….med mindre Karup har tildelt område VEST til svævefly. 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Definer Karups Område VEST og ØST, og beskriv 

reglerne for flyvning i disse 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Beskriv opbygningen af Billunds luftrum; 

CTR/TMA/LTA. 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvilke krav til radiokontakt er der for flyvning i 

Billunds svæveflyveområder. 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvilke krav til radiokontakt er der for flyvning i 

Billunds svæveflyveområder. 

 
Lyt ind på ATIS 118.775 – hvis område er åbent, lyttepligt på: 

 

Område Tarm, Brande, Hammer og Horsens: 122.475 

 

Område Kolding, Gesten, Bramming, Bolhede og Vorbasse: 129.975 

 

Ved individuel klarering skal man naturligvis opretholde to-vejs 

radiokommunikation.  
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvordan passerer man Billunds luftrum fra nord til 

syd?  
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Hvordan passerer man Billunds luftrum fra nord til 

syd?  
 

 

Via T1, T2 eller individuel Klarering 

 

T1: Vær opmærksom på 3000 ft og 1 nm (til banen) grænser.  
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Må DIMO flyve i svæveflyveområderne alene med lyttepligt? 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Må DIMO flyve i svæveflyveområderne alene med lyttepligt? 
 

Ja, såfremt den flyves uden brug af motor. 

 

Ellers er den at regne for motorfly og skal derfor forholde sig til de almindelige 

lufttrafikregler. 
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BRUG AF TURBO 

Beskriv din metode for start af turbo lige efter der er 

udkoblet i 300 meter efter spilstarten.  
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BRUG AF TURBO 

Beskriv din metode for start af turbo lige efter der er 

udkoblet i 300 meter efter spilstarten.  
 

 

Hold hjulet ude 

 

Gå direkte på medvindsben 

 

Udfold og start motor på medvind 
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BRUG AF TURBO 

Starter vi turboen ved wirebrud i 210 meter 

så vi ikke behøver at lande igen? 
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BRUG AF TURBO 

Starter vi turboen ved wirebrud i 210 meter 

så vi ikke behøver at lande igen? 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Beskriv den perfekte turbostart i terræn hvor termikken er 

ophørt. (placering, højde mv) 
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FLYVNING I KONTROLLERET LUFTRUM 

Beskriv den perfekte turbostart i terræn hvor termikken er 

ophørt. (placering, højde mv) 
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BRUG AF TURBO 

Hvad gør du hvis du i terræn ligger lavt I et fly med turbo og 

pludselig oplever ekstraordinært synk? 
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BRUG AF TURBO 

Hvad gør du hvis du i terræn ligger lavt I et fly med turbo og 

pludselig oplever ekstraordinært synk? 
 

 

Forbered normal marklanding, fremfor at 
forsøge at lave motorstart. 
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HJEMTÆRSKLING 

Hvordan kommer vi hjem til pladsen efter en stræktur? 

Højde, hastighed mv. Hvad er du særlig opmærksom på?  
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HJEMTÆRSKLING 

Hvordan kommer vi hjem til pladsen efter en stræktur? 

Højde, hastighed mv. Hvad er du særlig opmærksom på?  
 

3 km ankomstring fremfor linie over hangar.  

 

Såfremt der bruges ankomstlinie så vær meget opmærksom på trafik i området 

omkring flyvepladsen og kald intentioner over radio (er baneretning vendt? Er der 

springere? Har de måske tilmeldt en anden sektor end da man startede?).  
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HJEMTÆRSKLING 

Du kommer noget lavt hjem, efter en opgave. Du har heldigvis en 

medvind på 30 kts hele vejen hjem, til en direkte medvind til banen. 

Du er nu ud for observationspunktet i 80 meter, med hastigheden 

for mindste synk.  

 

Hvad er dine tanker nu? 

 

Hvilke farer/trusler ser du? 
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HJEMTÆRSKLING 

Du kommer noget lavt hjem, efter en opgave. Du har heldigvis en 

medvind på 30 kts hele vejen hjem, til en direkte medvind til banen. 

Du er nu ud for observationspunktet i 80 meter, med hastigheden 

for mindste synk.  

 

Hvad er dine tanker nu? 

 

Hvilke farer/trusler ser du? 
 

LAD VÆRE MED AT KOMME FOR LAVT HJEM! 
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HÆNDELSER & HAVARI 

Der pakkes sammen og du oplever at flyet har fået et stort 

tryk på den ene vinge. Noget har ramt vingen der virker blød 

i glasfiberen på skadesstedet. Du så det ikke ved DT, hvad 

gør du? 
 

Er der tale om et havari? 
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HÆNDELSER & HAVARI 

Der pakkes sammen og du oplever at flyet har fået et stort 

tryk på den ene vinge. Noget har ramt vingen der virker blød 

i glasfiberen på skadesstedet. Du så det ikke ved DT, hvad 

gør du? 
 

Er der tale om et havari? 
 
 
1. Når der sker alvorlig personskade som følge af kontakt med flyet. 

 
2. Når flyet får en skade, der nedsætter styrken eller flyveegenskaberne og som nødvendiggør en større 

reparation eller udskiftning af de pågældende dele, dog bortset fra motor, propel, motorskærme, hjulskærme, 
vingetipper m.m. jfr. definitionen i KOMMISSIONENS GENNEM-FØRELSESFORORDNING (EU) 2015/1018. 
 

3. Når flyet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt. 
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HÆNDELSER & HAVARI 

Der pakkes sammen og du oplever at flyet har fået et stort 

tryk på den ene vinge. Noget har ramt vingen der virker blød 

i glasfiberen på skadesstedet. Du så det ikke ved DT, hvad 

gør du? 
 

Er der tale om en hændelse? 
 
 
 

 
 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

HÆNDELSER & HAVARI 

Der pakkes sammen og du oplever at flyet har fået et stort 

tryk på den ene vinge. Noget har ramt vingen der virker blød 

i glasfiberen på skadesstedet. Du så det ikke ved DT, hvad 

gør du? 
 

Er der tale om en hændelse? 
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HÆNDELSER & HAVARI 

Der pakkes sammen og du oplever at flyet har fået et stort 

tryk på den ene vinge. Noget har ramt vingen der virker blød 

i glasfiberen på skadesstedet. Du så det ikke ved DT, hvad 

gør du? 
 
Der er tale om en ”Tildragelse” 
 
Begrebet tildragelse er en i DSvU intern beskrivelse af en skade på et fly, som ikke opstår i 
forbindelse med flyvning. Det kan for eksempel være under vejtransport, en hangarskade, 
under samling eller under transport til flyvefeltet, eller evt. en skade der opstår under taxi 
med motorsvævefly, hvor hensigten hermed ikke har været at foretage en flyvning. 
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HÆNDELSER & HAVARI 

Meddelelsespligt…. 
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DROPZONE DK 
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DROPZONE DK 

Hvad er reglerne ved brug af DZ Nord? 

 

Hvad skal til for vi må starte? 
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DROPZONE DK 

Hvad er reglerne ved brug af DZ Nord? 

 

Hvad skal til for vi må starte? 

 
Når DZ Nord er aktivt, skal svæveflyvere sikre adskillelse til zonen hvilket ved normal 
operation ikke vil være nogen faktor, men for en sikkerhedsskyld anbefales det at 
lægge evt. landingsrunde ekstra langt mod nord, ligesom hjemflyvning til hangar fra øst 
ikke er tilladt såfremt der er springere i luften. 
 
Der må ikke foretages spilstarter. Det er fartøjschefen som har ansvaret for at denne 
ikke gennemflyver den aktive dropzone eller foretager spilstart.  
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DROPZONE DK 

Hvornår må vi starte hvis DZ Syd er i brug?  

 
 



HERNING SVÆVEFLYVEKLUB 
PFT AFTEN 2022 

DROPZONE DK 

Hvornår må vi starte hvis DZ Syd er i brug?  

 
Altid, da springerne selv skal sikre adskillelse, og holde sig nord for asfaltbanen.  
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DROPZONE DK 

Når vi er i luften og hører ”OY-RUL - 2 min til drop” 

på radioen, hvad betyder det så? Hvad skal du 

gøre? 
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DROPZONE DK 

Når vi er i luften og hører ”OY-RUL - 2 min til drop” 

på radioen, hvad betyder det så? Hvad skal du 

gøre? 

 
Alle svævefly skal søge ud af aktiv DZ senest når der 
meldes ”2 minutter” på radioen. 
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DROPZONE DK 

Når vi er i luften og hører ”OY-RUL - 2 min til drop” 

på radioen, hvad betyder det så? Hvad skal du 

gøre? 

 
Alle svævefly skal søge ud af aktiv DZ senest når der 
meldes ”2 minutter” på radioen. 
 
Vær sikker: Er springerfly i luften, så bliv ud af Dropzone! 
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DROPZONE DK 

Færdsel mellem Nord & Syd 


