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Kontakt – Januar 2018 – 46. Årgang

HERNING
SVÆVEFLYVEKLUB
Skinderholmvej 7, 7400 Herning.
				

Telefon 9714 1703
Mobil 5170 3061

www.herningsvaeveflyveklub.dk

Bestyrelsens emailadresser: http://herningsvaeveflyveklub.dk/bestyrelse.shtml

Herning Svæveflyveklubs bestyrelse
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Formand
Materiel, klubblad & repræsentant i Herning Flyveplads S/I
Steen L. Andersen
Nybovej 17, 7400 Herning

2289 4907

Kasserer
Camping og hytteområde
Helmuth Egsgaard
Anne-Maries Vej 11B, Lind, 7400 Herning

2043 4171

Øvrige Bestyrelse
Næstformand. sekretær, stræk-, junior- og konkurrenceudvalg
Christin Nielsen
Skoleparken 38, 8330 Beder

2031 8492

Uddannelse og hjemmeside
Anders Husted Madsen Varbergvej 6, 8600 Silkeborg

2328 9211

PR og festudvalg
Stephan Nissen

4199 8210

Vædderens Kvarter 162, 6710 Esbjerg V

Redaktør
Ole Korsholm

2099 7400

Kantine
Mona Kragsø

6165 9641
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Agurketid...

Det er et meget tyndt og forsinket blad, som I sidder med denne gang. Det er ikke
meget materiale, der er tilflydt - og af de få ting der er med denne gang, er kun få
kommet ind til deadline...
Men, nu sker der snart noget... Foråret nærmere sig med S-teori, generalforsamling,
samling af fly, PFT-teori og sæsonstart - og så er vi i gang!
En ny fantastisk sæson nærmer sig med hastige skridt!:)
OK/66

Forsidebilledet: Jørgen Ø. Jørgensen arbejder på TG’s sideror...		

Foto: Ole Korsholm - 7D
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Smånyt

Foto: Birgit Jørgensen

DG400 ”RD” solgt...
Ja, faktisk en lidt ældre nyhed, som skulle have været med i sidste nummer...
Jørgen Ø. Jørgensen har fået afhændet ”RD” ganske fornuftigt til Radoslav Cagala fra
Bratislava, Slovakiet...

Foto: Ole Korsholm - G1X

DG400 ”DG” solgt...
Også den anden DG400 er
blevet solgt..!
Anettes ”DG” er solgt til
Dortmund...

Bedre plads i hangaren...
Med de to DG’ere blev der solgt hele fire private fly i 2017..! Det giver lidt bedre plads i hangaren for tiden, da knapt så mange kæmper om pladserne, når de private fly vedligeholdes!;)

4

kontakt 1/2018

S-teori holdet...
Teoriholdet består i år af 16 håbefulde elever fra 3 (4) klubber i det midtjyske område.
Vi har 6 fra Herning svæveflyveklub. 4+1 fra Viborg, det betyder 4 elever, der skal have
hele pakken, og en der blot skal have ét fag. 5+2 fra Silkeborg. Og endelig en fra Skive,
der har haft S-certifikat før, men hvor det er udløbet.
Altså et blandet hold - også aldermæssigt fra meget unge fra alle klubber til modne mænd.
Og mænd er det. Kun mænd.
Det er dejligt at opleve et stort teorihold. Det giver dynami(t)k.
Om alle går til prøve i alle 8 fag den 7. april vides ikke endnu; men holdet møder op til
teorilektionerne.
Et par af gæsterne fra andre klubber var glade for GPS’en, da de i mørket stred sig gennem
regn ud over ødet på vej mod lyset i klubhuset på Skinderholm. Sådan en aften i januar kan
Skinderholm være langt ude på landet..!
Men bare vent til lyset kommer, og vi igen i klubben har mange elever til også at lyse op.
/Kurt Thybo
Ny medlem...
Velkommen til Jørgen R. Thomsen, der er en meget erfaren S-pilot, og som har utallige
nationale danmarksrekorder på samvittigheden. Alle fløjet på LS10/18m og Arcus M i
Australien - og en del sammen med Birgitte Ørskov. Check selv UHB gr. 724 2½ !;)
smånyt fortsættes...

Generalforsamling 2018

De næste ordinære generalforsamlinger afholdes for S/I Herning Svæveflyvecenter
i klubhuset lørdag den 24. februar 2018 kl. 1300, og straks derefter kl. 1400 for
Herning Svæveflyveklub.
Dagsorden samt regnskab kan ses på hjemmesiden senest
8 dage inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Materiale til klubbladet..!

Læg mærke til DEADLINES - og send gerne materiale til klubbladet i GOD tid!
Send helst tekst og fotos hver for sig...
Fotos til klubbladet skal, modsat hjemmesiden, altid sendes i original størrelse!;)
kontakt 1/2018
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Smånyt... fortsat...
Nogle banker rust i Australien...
Birgitte Ørskov har i forvejen et stort navn på de danske rekordlister for kvinder, hvor utallige rekorder er sat både lokalt og nationalt..!
Nu har hun sammen med Christina Solberg fra Aarhus Svæveflyveklub lagt billet ind på et
antal danmarksrekorder i kategorien ’rekorder for kvinder i tosædet svævefly’...
De har fløjet lidt rundt i en Arcus M’en fra Tocumwal, NSW, Australien, har haft lidt såtravlt,
og har anmeldt 8 rekorder til godkendelse..!

Foto: Jørgen Thomsen...

• Fri distance, lige linje:			
161 km
• Fri distance, ud-hjem:			
332 km
• Fri distance, 3 vendepunkter:		
421 km
• Målflyvning, lige linje:			
161 km
• Målflyvning, ud-hjem:			
332 km
• Målflyvning, 3 vendepunkter:		
421 km
• Hastighed, 300 km ud-hjem:		
103 km/t
• Hastighed, 300 km FAI trekant:	  92 km/t
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Foto: Ole Korsholm - 7D

Foto: Arne Boye-Møller

Andre banker rust i Sydafrika...
Som forberedelse til årets konkurrencer har Arne Boye-Møller og Peter Eriksen (Østsjælland) været i Saint-Potchefstroom i Sydafrika. Der fløj de 40 timer og 4830 km på de 8
dage..! Arne fløj i JS-3, mens Peter måtte ’nøjes’ med en JS-1...
Der er vist et par stykker, der er helt klar til den nye sæson på den nordlige halvkugle..!
Der var nogle ’grimme’ billeder på FB, bl.a. nedenstående: ”Når det at stige 700 meter kun
tager omkring 100 sekunder.”..!
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Piloter til gæsteflyvninger...

En udbyder af gavekort til oplevelser – eksempelvis en svæveflyvetur - har forespurgt
HSvK, om vi indgå et samarbejde…
Derfor søger klubben en håndfuld piloter, der vil stille op i weekender - eventuelt
via en vagtplan og en bookingportal, hvis dette bliver nødvendigt - til at flyve med
gæsterne.
Flyvningen vil som regel foregår i enten VY, TG, ZS eller andet tosædet.

Foto: Allan Lassen

Foto: Jørgen Eriksen

Har du lyst til at være
piloten, der viser andre
mennesker vores fantastiske sport, og måske få en
masse gratis flyvning, så
meld dig til Stephan Nissen på stephannissen((a))
live.dk, eller 4199 8210…
For yderligere detaljer,
se den rundsendte email
fra 17/01/2018, eller tjek
hjemmesiden under Forum…
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Foto: Ole Korsholm - G1X

X9 venter på vejr... Spring Cup 2017...
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Spilvagt
Marts
Lørdag den 10. :
Søndag den 11. :
Lørdag den 17. :
Søndag den 18. :
Lørdag den 24. :
Søndag den 25. :
Torsdag den 29. :
Fredag den 30. :
Lørdag den 31. :

Henning Henriksen, Arne Baunsgaard, Orla L. Christensen.
Leo Lassen, Jens K. Laursen, Jacob B. Lassen.
Knud M. Andersen, Orla L. Christensen, Kenneth Petersen.
Mogens Hoelgaard, Christin Nielsen, Flemming U. Andersen.
Børge S. Johansen, Marcus F. Jacobsen, Arne B. Møller.
Mogens Hoelgaard, Changiz Farrahi, Rasmus Ørskov.
Knud M. Andersen, Michael Jensen, Claus Jensen.
Michael Jensen, Claus Jensen, Christoffer Skovbjerg.
Christin Nielsen, Leo Lassen, Karl K. Lindholm.

April
Søndag den 1.
Mandag den 2.
Lørdag den 7.
Søndag den 8.
Lørdag den 14.
Søndag den 15.
Lørdag den 21.
Søndag den 22.
Fredag den 27.
Lørdag den 28.
Søndag den 29.

Kenneth Petersen, Mogens Jensen, Jeppe Sørensen.
Emil Andersen, Jørgen Jensen, Jeppe Sørensen,
Jens Ole Mølgaard, Jeppe Kirk, Thomas Laugesen.
Bertel Spejlborg, Christian Lynbech, Helmuth E. Nielsen.
Søren O. Lundgaard, Jørn H. Larsen, Flemming U. Andersen.
Ejvind Skovbjerg, Svend Å. Laursen, Ole Korsholm.
Birgitte Ørskov, Jørgen Thomsen, Holger Wemmelund.
Birgitte Ørskov, Jørgen Thomsen, Holger Wemmelund.
Ole Frøkjær, Svend K. Jensen, Mark Andersen
Birgitte Ørskov, Jørgen Thomsen, Finn Mielec.
Poul E. Olsen, Stephan Nissen, Hilmer Lyhne.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

To vagter pr. dag...
Som det fremgår af referatet senere i bladet, har bestyrelsen netop besluttet, at der
kun skal to spilvagter på pr. flyvedag...
Men den information er ikke tilgået planlæggeren af spilvagter før efter dennes
deadline (angivet i Kontakt 10/2017), hvorfor vagtlisterne for marts og april allerede var offentliggjort på vores hjemmeside, da den nye beslutning kommer frem
i dagens lys..!
Derfor forbliver marts og april med tre spilvagter pr. dag. Fra og med maj måned
kommer der kun to på vagt pr. dag...
OK/66
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Bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde nr. 1 i HSvK den 12. januar 2018 17:30-21:30.
Tilstede: Steen Lomborg Andersen (SLA), Helmuth Egsgaard Nielsen (HEN), 			
		
Anders Husted Madsen (AHM), Stephan Nissen (SN) & Christin Nielsen (CN).
Afbud: Ingen.
1.

Administration
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.
Indmeldelser:
Udmeldelser:
				

2.

Jørgen R. Thomsen (S-pilot)
Knud Møller (passiv -> udmeldt pr. 01.01.2018)
Allan Larsen (aktiv -> passiv pr. 01.03.2018)

Økonomi
De endelige regnskabstal for 2017 er afleveret til revisoren.
Desværre endte vi med et negativt dækningsbidrag på både svævefly og TMG. ZS
havde et dækningsbidrag på kr. -19.348, og svæveflyene kr. -6.693.
Spilstarterne genererede derimod et positivt dækningsbidrag på kr. 13.619.
Samlet set ender årets resultat på kr. 29.986 mod et budgetteret kr. 65.197.
Budget for 2018 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.
HEN er blevet kontaktet af Handelsbanken, som er klubbens bankforbindelse. Fra 2018
indfører Handelsbanken en negativ rente på 0,5% pro anno for indeståender.

3.
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Fastsættelse af takster for 2018
Efter at have justeret på forskellige parametre og set konsekvenserne i simuleringsprogrammet, som Knud Møller Andersen har udviklet, er vi i bestyrelsen blevet enige
om, at taksterne for året 2018 kommer til at se ud som nedenfor:
Kontingent									
Kontingent junior								
Hvilende medlem								
Hvilende medlem m/hytte el. campingvogn		

kr. 5.200 pr. år
kr. 3.200 pr. år
kr. 400 pr. år
kr. 1.200 pr. år

Timetakster 2018
ASK 21										
Grob Twin III								
Discus b										

kr. 200 per time
kr. 200 per time
kr. 200 per time
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Discus 2b									
ASG 29e									
Duo Discus T								
Arcus T										
HK-36 TTC Super Dimona						

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

280 per time
340 per time
380 per time
440 per time
650 per tachotime

Takster fastpris 2018
Pakke 1, VY & TG							
kr.      0 per år
Pakke 2, VY, TG & X9						
kr.    700 per år
Pakke 3, VY. TG, X9 & PM					
kr. 1.400 per år
Pakke 3, VY, TG, X9, PM & VD				
kr. 2.200 per år
Pakke 5, VY, TG, X9, PM, VD & 29				
kr. 3.700 per år
Pakke 6, VY, TG, X9, PM, VD, 29 & VN		
kr. 5.400 per år
Pakke 7, VY, TG, X9, PM, VD, 29, VN & VK
kr. 7.500 per år
Pakke 8, ZS* 				
kr. 1.000 per år + kr. 550 per tachotime
* forudsat benzinpris på max. kr. 13,00 per liter.
Trods der ikke var 100% enighed i bestyrelsen, fastsættes flyslæbsprisen til kr.
875 per tachotime. Det vil sige et flyslæb til 400 meter beløber sig til kr. 175, og
et flyslæb til 1.200 meter kommer til at koste kr. 315.
Alle medlemmer er tilmeldt pakke 1 som minimum. Såfremt man ønsker at tilmelde sig en større pakkeløsning, og ikke allerede har tilmeldt sig, skal der gives
skriftlig besked til HEN senest 15. marts 2018.
4.

Planlægning af generalforsamling 2018
Datoen for HSvKs generalforsamling blev fastsat til lørdag 24. februar 2018 kl. 14:00.
Forslag til kandidater til HSvKs bestyrelse blev gennemgået. Kandidaterne vil i den
kommende tid blive kontaktet med henblik på at få afklaret, om de ønsker at opstille
til valget på HSvKs generalforsamling.
I de senere år, har det desværre ikke været nemt at finde medlemmer, som ønsker at
engagere sig i bestyrelsesarbejdet. Betragt det ikke som et surt hverv, men derimod som
en mulighed for at være med til at træffe beslutninger om klubbens nutid og fremtid.
Sidder du med en drøm om at være en del af klubbens bestyrelse, skal du ikke holde
dig tilbage. Kontakt derimod en af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og fortæl
om dine tanker.
I lighed med de andre år, skriver de enkelte bestyrelsesmedlemmer en kort beretning
fortsættes...
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om årets gang i deres ansvarsområder, som til sidst sammenfattes i regnskabets bestyrelsesberetning.
Deadline for fremsendelse af disse beretninger til de øvrige bestyrelsesmedlemmer er
26. januar 2018. CN sørger for at samle materialet, så det kan videregives til revisoren.
Indbydelse samt materiale til generalforsamling udsendes på e-mail til klubbens medlemmer. Ligeledes lægges alt materialet ud på klubbens hjemmeside.
Klubbens interne revisor har henstillet bestyrelsen til at anbefale generalforsamlingen
at ændre §14 i klubbens vedtægter, således at det kun er den eksterne revisor som
underskriver årsregnskabet. Ifølge det nuværende, skal årsregnskabet være forsynet
med ekstern revisors påtegning og underskrift, samt intern revisors underskrift, hvilket
giver en voldsom overpåtegning af årsregnskabet. Vedtægtsændringen vil af bestyrelsen
blive stillet som forslag til generalforsamlingen.
5.

Klubtrænerseminar
DSvU har udsendt en indbydelse til klubtrænerseminar, som finder sted 23-24. februar
2018 i Middelfart. Indbydelsen sendes ud til klubbens stræktrænere, og vi håber så
mange som muligt, vil bakke op om initiativet.

6.

Eventuelt
Vinterens S-teoriundervisningen er allerede godt i gang, og vi har igen i år et fint
samarbejde med Viborg og Silkeborg Svæveflyveklub, hvor undervisningen skiftevis
foregår i én af de tre klubber. Det er glædeligt, at der i år er stor tilslutning til S-teori,
og HSvK har ikke mindre end 6 aspiranter på holdet.
For at effektivisere flyvedagen og samtidig reducere antallet af spilvagter pr. medlem,
er det i bestyrelsen besluttet at vi i 2018 kun kører med 2 spilvagter per flyvedag. Det
har vist sig at antallet af udeblivende fra deres spilvagt er minimalt, og to mand kan
sagtens afvikle starterne.
CN efterlyste referater fra instruktørmøderne idet der kun er offentliggjort et referat
de seneste år. AHM sørger for at referaterne bliver lagt ud på klubbens hjemmeside.

Foto: Ole Korsholm - G1X

For referat
Christin Nielsen
Sekretær
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Har du husket?
Deadline til Kontakt 2/2018, fredag den 16. februar.
Generalforsamling i S/I Herning Svæveflyvecenter
lørdag den 24. februar kl. 13:00.
Generalforsamling i Herning Sæveflyveklub
lørdag den 24. februar kl. 14:00.
Sæsonstart, lørdag den 10. marts.
DM i Klub-, Standard-, 15-meter, 18-meter og 2-sædet klasse
Arnborg den 10. - 21. maj.
35. FAI-VM i Klub-, Standard- og 15-meter klasse
Ostrów, Polen den 8. - 21. juli.
Sun Air Cup og Junior-DM i klubklasse
Arnborg den 28. juli - 5. august.
35. FAI-VM i 18 meter-, Åben og 2-sædet klasse
Pribram, Tjekkiet den 28. juli - 11. august.

Din spilvagt...

Materiale til næste nummer
Sendes til:
			

Ole Korsholm
e-mail: kontakt@herningsvaeveflyveklub.dk

Deadline: Fredag den 16. februar 2018
Send dit indlæg i god tid...
Efterfølgende deadline: 28/3-2018. Der er normalt ca. 5 uger mellem deadlines...
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Introduktionstur

Henvender sig til dig, der står med det ene ben i flyveren, men lige ønsker at teste dig
selv i luften, før du er sikker på, at du også gerne vil have et svæveflyvercertifikat. :)
Der er mange muligheder indenfor denne fritidsaktivitet, og vi vil gerne introducere
dig til noget af det, du kan gøre med certifikatet i hånden. Samtidig fortæller vi,
hvordan du kommer i gang, og du får mulighed for at spørge ind til uddannelsen.
Det første der skal ske - før vi kan komme i gang - er, at vi skal have dig indmeldt i
Herning Svæveflyveklub! Dette skyldes, at vi af lovmæssige årsager kun må flyve
med venner og andre medlemmer, så du starter ud som prøvemedlem (for én dag).
Velkommen! :D Med dit nye medlemskab i hånden, er det tid til at vælge, hvordan
du ønsker at opleve din første tur i svævefly...
Elev
Du sættes i forsædet på vores skolefly, herefter vil en instruktør 		
		
introducere dig til den praktiske del af uddannelsen, og på din første
		
tur overlader vi styrepinden til dig.
Passager Føler du dig ikke helt klar til at have kontrol over flyet, så kan 		
		
du prøve din første tur som passager fra bagsædet. Her vil du hurtigt
		
få fornemmelsen af, hvorfor du også gerne vil have et certifikat med
		
passagertilladelse, så du kan tage dine venner med.
Motorflyvning Vil du hellere flyve med propel er dette også muligt. 			
		
Uddannelsen er den samme, koster lidt mere, men der kan flyves
		
når du har tid. Den hurtigste vej til certifikatet…
Introduktionsturen uanset valg indeholder op til 20 minutters flyvning eller 		
2 starter, og koster 300kr.
Der kan betales med Mobilpay, Swipp eller kontanter på startstedet.
Du er altid velkommen til at møde op på flyvepladsen, og høre om vi har tid og
mulighed for at give en introduktionstur på dagen, men vil man være sikker på ikke
at gå forgæves, så fang os forinden på klubbens tlf. 9714 1703 for en aftale.
Vi har aktiviteter hver lørdag og søndag i hele sæsonen, som går fra starten af marts
til slutningen af oktober. Der er normalt flyvning fra kl. 11 til 17.
Uden for normal åbningstid kan der laves en aftale med klubbens formand 		
Steen Lomborg Andersen på tlf. 2289 4907.
Kender du én, som kunne være interesseret i at prøve kræfter med vores sport, så
kan vi også lave et gavekort på en introduktionstur.
Henvendelse til pr@herningsvaeveflyveklub.dk
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B
Economique
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