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Kontakt – November 2017 – 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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kontakt@herningsvaeveflyveklub.dk

En sæson med historisk lav aktivitet...
Det regnede... dog ikke med timer og starter.

Men vi fik:
• Tre nye S-piloter, hvoraf den ene allerede har reserveret fly til junior DM !
• Guld, sølv og bronze ved DM
• En fin sommerlejr med masser af kunstflyvningsaktivitet
• Piloter til EM og VM
• Besøg af kampagnen ”Åbent hus - kun for kvinder”
• Tre nye unge ivrigt flyvende elever som meldte sig ind i efteråret
• Igen gang i medlemsmøderne, med rigtig gode diskussioner om hvordan vi med
kontingentstrukturen kan stimulere aktiviteten
• Styrket økonomien yderligere
• Sikker flyvning
Til vinter får vi:
• Igen et større teorihold.
• En god opslutning til vintervedligehold. Flere hold er allerede i gang.
2018:
•
•

Et hold omkring Per Kragsø er langt fremme med planlægning af en ny Lüsse-tur,
flere fly er allerede reserveret. Meld ind med din interesse til Per Kragsø.
Mange flere flyvetimer.

Materiellet er pakket ned og de nærmeste måneder vil der være høj aktivitet i værkstedet. Jeg skal indtrængende bede alle medlemmerne bakke op omkring vore holdledere.
Holdlederne gør et beundringsværdigt og stort arbejde, hvad enten det drejer sig om fly,
startmateriel, forfang, wirehentere, traktor eller græsklippere.
Det er evident, at holdlederne behøver at vi alle slutter op og yder vores del af vintervedligeholdet. Hvis du ikke allerede har kontaktet din holdleder, så gør det nu. Husk! Spørg
ikke hvad din holdleder kan gøre, men hvad du kan gøre for Herning Svæveflyveklub!
Denne vinter skal du helt sikkert benytte dig af mulighederne, for under vedligeholdet at
lære dig nyt: Det lille gelcoatkursus, smøreteknik, oprette work order, leaktest og meget
mere. Hold dig ikke tilbage. Under værkstedslederens og materielkontrollanternes vejledning
kan du erhverve dig kompetencer som vil styrke dit greb om materiellet og øge din glæde
ved svævefly. Tak for din indsats.
Leder fortsætter... ikke...

Forsidebilledet: Vinteroverhalingen er i fuld gang...				

Foto: Ole Korsholm - 7D
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Steen Lomborg

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!;)
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Foto: Ole Korsholm - 7D

Herning Svæveflyveklub skal have en ny formand.
Jeg har taget imod et tilbud om en stilling i Sønderborg fra årsskiftet. Det betyder, at jeg flytter til min
hustrus hjemland: Sønderjylland.
Mit nye job og afstanden bevirker, at jeg må afvikle
interesser i Herning, Nybo og Herning Svæveflyveklub.
Jeg forlader derfor bestyrelsen og formandsposten
til næste generalforsamling.

Smånyt

Bladet denne gang...
Denne gang er klubbladet meget tyndt. Det har flere årsager... Mest manglende materiale;
men jeg har også haft lidt for travlt på arbejdet til at være ekstra kreativ!;) 		
/OK
De Sydafrikanske mesterskaber...
Vi havde jo Arne Boye-Møller og Mogens Hoelgaard i Sydafrika, hvor de deltog i de Sydafrikanske mesterskaber, der afholdtes i Potchefstroom i perioden fra 30/9-7/10...
Arne og Mogens fløj i 18 meter klassen, sammen med Anders Møller Andersen fra Aviator
Aalborg... Der var 21 deltagere i klassen. Arne og Mogens i Jonker JS-1 Revelation; mens
AMA fløj den helt nye JS-3 Raptor..!
Det blev kun til sølle tre konkurrencedage - også Sydafrika er ramt af det dårlige vejr i 2017..!
Første gyldige dag fløj Arne og Mogens fløj hhv. 330km m. 132 km/t og 321km m. 122
km/t, nok til hhv. en 7. og en 11. plads... Det tegnede til at blive sjovt..!:)
De næste to dage blev også gyldige, og danskerne fik sig vist flot frem!
Først fløj Arne en 306 km opgave m. 131,6 km/t..! Det gav en dagsplacering som nummer
tre! Og Mogens nåede 261 km m. 115,0 km/t og fik sig en 11. plads...
Tredje, og desværre sidste dag, gav en 5. plads til Arne (285 km m. 123,2 km/t), mens
Mogens tog sig af 8. pladsen med 118,9 km/t.
Alt i alt blev Arne med 2062 points en flot nummer tre..! Kun 31 points efter nummer ét!
Tillykke..!
Mogens blev samlet nummer 9. med 1781 points, og Anders Møller Andersen tog sig af
7. pladsen med 1838 points...
Der var seks JS-3’ere på de først 7 pladsen - kun ’spoleret’ af Arne i JS-1 Revelation!:)
Nyt ’gammelt’ medlem...
Det tidligere mangeårige medlem Birgitte Ørskov har besluttet at vende tilbage til Herning
Svæveflyveklub. Vi glæder os til at gense Birgitte i klubben. Velkommen!:)
Ny flyvechef...
Peter M. Lorentzen har ønsket at stoppe, og i stedet har Bjarne Sørensen pr. 1. november
overtaget hvervet som Flyvechef. Tillykke til Bjarne!:)
Fly til konkurrence i 2018...
Indtil videre er følgende fly afsat:
X9: Jacob B. Lassen, der deltager i Junior DM på Arnborg i perioden 28/7-5/8 2018.
VD og VN: Skal med Per Kragsø m.fl. på sommerferie til Lüsse i perioden 27/7-4/8 2018.
kontakt 9/2017
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Årets pokaler i klubkonkurrencen
Klubmesterskab
1. Kenneth Petersen
2. Ole Korsholm
3. Christin Nielsen

1347+1395+1834
1320+1256+1265
1217+1217+1180

4577 points
3842 3613 -

100 km trekant „Tante Karen“
Knud M. Andersen i Ventus 2cT/18m 108,0 km m. 102,7 km/t	  983 points
200 km trekant „Svend og Marys“
Knud M. Andersen i Ventus 2cT/18m 208,1 km m.	  98,9 km/t

1048 points

Bedste trekant over 250 km
Kenneth Petersen i ASH 31Mi/21m

404,8 km m.	  78,8 km/t	  967 points

Varighed
Christin Nielsen i Ventus 2cxT/18m

6 timer 27 minutter

Pokalen for varighed & højdevinding (piloter med max. 150 timer ved sæsonstart)
Bertel Spejlborg i Discus b
5 timer 12 min./883 meter
1133 points
Firkant Pokalen (piloter med max. 150 timer ved sæsonstart)
Jacob B. Lassen i Discus b
95,4 km m.	  57,8 km/t	  572 points

Foto: Ole Korsholm - 7D

Kilometer Cup (piloter fra Termik-Ligaens klasse B og C)
1. Per Kragsø (4)			  957,3 km
2. Kristian S. Hansen (2)			  757,4 3. Jonas Wad Sørensen (3)			  613,6 -
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Vinterflyvning med TMG

Efteråret har endeligt meldt sin ankomst, og de varme dage ligger tilbage som gode minder.
Dette betyder dog ikke, at vi ikke skal flyve! Tværtimod. Efterår og vinter byder på flot og
klart flyvevejr med god sigt og dejlige oplevelser. Så tag nogle ture i vores dejlige Dimona
og stræk sæsonen lidt længere.

Foto: Ole Korsholm - 7D

Husk, at checke hjemmesiden: Dokumenter ->
Briefing -> TMG vinterflyvning...
For flyvning i vintermånederne er ikke helt
som at flyve på en herlig
sommerdag.
Men med omtanke - en
super oplevelse.
Bertel
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Bestyrelsesmøde S/I

Referat af bestyrelses møde nr. 1 den 22/8-2017 kl. 15.00
Mødt: Helmuth Egsgård Nielsen, Henning Henriksen, Svend Kristian Jensen, 			
		
Bent Henriksen (afbud), Karl Kristian Lindholm.
1.

Referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Konstituering af bestyrelsen
Formand:			
Helmuth Egsgård Nielsen
Kasserer: 			
Svend Kristian Jensen
Plads/bygninger:		
Henning Henriksen
Sekretær:			
Karl Kristian Lindholm
Bestyrelsesmedlem: Bent Henriksen

3.

Økonomi
Gennemgang af Økonomi. Tallene tilfredsstillende. Indhentning af tilbud fra flere
forsikringsselskaber på nye forsikringer.

4.

Indvendig vedligeholdelse af klubhus
Maling af vægge og træværk. Montering af kantlister på udsatte steder evt. gulvtæppe
i udestuen. Rep af skrotrende med ny bund og plader.

5.

Eventuelt
Fremtidig investering i nyt kloakanlæg. Et såkaldt nedsivningssystem, på grund af
høj grundvandsspejl, men også det dyreste. Er prioriteret, når økonomien tillader det.

Foto: Ole Korsholm - 7D

For referat : Karl Kristian Lindholm
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Planlægningsmøde

Referat af møde vedr. planlægning af vedligeholdsarbejde for vinteren 2017-18.
Møde tidspunkt: Lørdag 28. oktober 2017, 10:00-12:00.
Fremmødte: Henning Henriksen, Hilmer Lyhne, Jeppe Sørensen, Lars Lysgaard, 			
			
Steen Lomborg Andersen, Bjarne Sørensen, Mogens Jensen, 				
			
Nis Adelby Clausen, Leo Lassen, Christin Nielsen, Kenneth Pedersen, 		
			
Peter Fisher, Bertel Spejlborg.
Afbud: 		
Anders Husted Madsen, Troels Skærlund og Thomas Grove.

Fordeling af kontrollanter
Klubejede fly:
Fly			Holdleder 		Materielkontrollant ARS* 			Backup
Dimona 		
Bertel Spejlborg Motor: ??			
???
”ZS”							
Stel: Christin Nielsen Jeppe Sørensen Jørgen Ø.
ASK 21		
”VY”

Nis Adelby 		

Peter Fischer			

Jørgen Jørgensen Peter Fischer

DuoDiscus T Mogens Jensen
”VN”

Steen Lomborg		

Jeppe Sørensen

Twin III Acro Lars Lysgaard
”TG”

Peter Fischer 		

Jeppe Sørensen

Peter Fischer

Arcus T		
”VK”

Bjarne Sørensen Peter Fischer 		

Jørgen Jørgensen

Discus 2b
”VD”

Ejvind Skovbjerg Steen Lomborg		

Jørgen Jørgensen Jeppe Sørensen

Discus b		
”X9”

Leo Lassen 		

Jeppe Sørensen 		

Peter Fischer

Discus b		
”PM”

Thomas Grove

Steen Lomborg 		

Peter Fischer

ASG 29E
”29”

Anders Husted

Christine Nielsen		

Peter Fischer		

Jeppe Sørensen

Privatejede fly:
Fly			Holdleder		Materielkontrollant ARS* 			Backup
ASW 20							
Peter Fischer			
Jørgen Ø. Jørgensen.
”F1”
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Fly			Holdleder		Materielkontrollant ARS* 			Backup
DG 400 						
Dan Glide
”DG”
DG 400							
”RD”

Jørgen Jørgensen 		

Peter Fischer

ASH 31Mi						
”JM”

På Tysk Camo

Discus 2a						
”AX”

Christin Nielsen 		

Peter Fischer

Discus 2cT						
”AC”

Peter Fischer 			

Jeppe Sørensen

LS1f							
”1F”

Peter Fischer 			

Jeppe Sørensen

PIK20D							
”K7”

Jørgen Jørgensen		

Peter Fischer

Pilatus PC11 B4				
”92”

Steen Lomborg		

Jeppe Sørensen

JørgenJørgensen

Super Dimona TTC 115 		
”ZM”

Steen Lomborg		

Jeppe Sørensen

JørgenJørgensen

Ventus 2cT						
”ZA”

Christin Nielsen		

Peter Fischer 		

Jeppe Sørensen

Ventus 2cT						
”ZX”

Jeppe Sørensen 		

Peter Fischer

Ventus 2cxT						
”MO”

Christin Nielsen 		

Jørgen Jørgensen Peter Fischer

Registrerede skader, fejl og mangler som skal udbedres:
TG:
Skal have 3000 timer eftersyn – OBS: JØJ der vil stå for dette syn, er opereret onsdag
25/10. Seneste melding indikerer at operationen er gået godt. Øvrige kontrollanter opfordres
til at assistere, indtil Jørgen er på banen igen.
Der startes med almindelig vedligeholdelse. Demontering af rorflader kan påbegyndes
under vejledning af kontrollant – Jørgen beder om opmærksomhed omkring opmærkning
af alle hængseldele (de er låst med popnitter, der er monteret individuelt, så alle dele skal
monteres samme sted og vende på samme måde igen).
fortsættes...

kontakt 9/2017

11

VY:
Koblinger skal til TOST for overhaling, de er sendt 30/10.
Nuværende seler anbefales ikke længere af fabrikanten til kunstflyvning. Det blev besluttet
at indkøbe nye seler – KMA bestiller.
Peter Fischer gør opmærksom på at der er modtaget og indsat rettelsessider i håndbogen
vedr. brug af spin kit. Inden brug af dette SKAL håndbogen studeres.
29:
Limning af wingskid.
Værktøj for montering af ydervinge er defekt (Er nu rettet op og er brugbar). Der indkøbes
et stk. ekstra ved førstkommende bestilling af andre dele fra fabrikanten.
Der skal ved label på vingen skabes sikkerhed for korrekt brug af dette værktøj.
VN:
Buglanding 2017. Der bestilles ny plastdel til kulissen ved hjulhåndtaget. Sliddele vedr.
motor bestilles.
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe ny radio til VN – Kandidater forelægges bestyrelsen/
formanden inden indkøb igangsættes. Montering forventes efter jul.
VK:
Bjarne Sørensen gør opmærksom på, at vario-lydniveauet opleves meget forskelligt i de to sæder.
Der opfordres til etablering af højtaler ved hvert sæde. (Individuel volumen indstilling ønskes).
Bjarne efterlyser også en løsning, som sikrer at omskiftning mellem batterier kan foretages
uden risiko for udfald (LX9000).
Bjarne ønsker endvidere at opgradere interiører i VK – Bjarne undersøger selv muligheder
og afklarer evt. økonomi med bestyrelsen inden indkøb igangsættes.
VD:
Lak-/overfladeskade på bagkant højre vinge.
Bestyrelsen har besluttet at indkøbe ny radio til VD – Kandidater forelægges bestyrelsen/
formanden inden indkøb igangsættes. Montering forventes efter jul.
ZS:
Vinge repareres hos DanGlide – Steen Lomborg koordinerer.
Det er på bestyrelsesmøde 13/7-2017 besluttet at købe ny 8,33kHz radio – Steen og Jeppe
står for indkøb.
Propel og govenor skal til overhaling – Holdet sørger selv for forsendelse.
X9:
Krængeror overside. Revner i lak samt separation (lak). Dette repareres, med fokus på
konservering så det ikke udvikler sig yderligere. Total omlakering forventes inden for
overskuelig tid.
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Software og database opdateringer :
Thomas Grove tager sig af dette inden marts 1018.
FLARM generelt:
Der blev stillet spørgsmål ved om alle fly’s FLARM fungerer optimalt – Mogens Jensen og
Bjarne Sørensen vil til foråret udtrække logfiler fra FLARM i alle flyene for at få overblik
over rækkeviden for de enkelt fly.
Forventninger til fly før fremstilling til syn
Det forventes, at holdledere og ejere af private fly selv undersøger om der er udstedt tekniske
noter mv. vedr. fly og komponenter, samt at followup-listen bruges aktivt for at sikre, at
eventuelle nødvendige tiltag igangsættes tidligst mulig. Værkstedsleder og kontrollanter
vil hjælpe i nødvendigt omfang.
Vedr. fly generelt.
Flere på mødet opfordrede til, at der gøres mere ud af polering af flyene – gerne med fast
voks (Husk instruktion, hvis det ikke er prøvet før).
Faldskærme:
Steen efterlyser entydig metode til udvendig mærkning af de skærme som har 12 mdr.
inspektionsinterval, så det ikke er nødvendig at finde pakkesedlen frem ved daglig tilsyn.
Jeppe tager faldskærmene med til om pakning i weekenden 11-12/11. Privatejere som
ønsker ”med transport” skal sikre, at deres skærm forefindes sammen med de øvrige i
værkstedet inden da.
Kompetence oversigt:
Som del af værkstedsorganisation, skal vi udarbejde kompetenceoversigt dækkende de
personer, der deltager i arbejdet på værkstedet. Der er udarbejdet en oversigt, der skal
foretages løbende opdatering. Dette påhviler værkstedslederen.
Elvira:
Periodiske fejl i styresystem. KMA ser på dette.
Wirehentere:
Forruden på den ene wirehenter har et større ”sten slag/stjerne” - kan der findes en anden
forrude, bør den udskiftes.
Jordmateriel i øvrigt:
Ingen kendte alvorlige fejl - almindelig årlig eftersyn.
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Vintervedligeholdelse
Holdlister - klubfly
Super Dimona ZS
6/1..14/1 ± (propel) 		
							
							

Holdleder: Bertel Spejlborg
Kontrollant: Christin Nielsen
Ole Frøkjær, Jens Ole Mølgaard, Holger Wemmelund,			
Jørgen Peder Jensen, Asger Kjær.

Twin III Acro TG		
4/11..18/11 					
+ efter behov 3000h syn
							
							

Holdleder: Lars Lysgaard
Kontrollant: Jørgen Jørgensen
Mogens Bæk Rasmussen, Niels Folmer Clausen, 				
Jens Chr. Laursen, Hilmer Lyhne, Marcus Flaaten Jacobsen,
Svend Kristian Jensen.

ASK 21 VY					
19/11..3/12 					
							
							
							

Holdleder: Nis Adelby Clausen
Kontrollant: NN
Kristian S. Hansen, Niels Hansen, Emil Andersen,				
Yassin Al-Amiri, Jan Sørensen, Lasse Nielsen, 				
Søren Lundborg.

Duo Discus T VN		
4/11..18/11					
							
							
							

Holdleder: Mogens Jensen
Kontrollant: Steen Lomborg
Thomas Laugese, Anette Lena Christiansen, 					
Orla Lind Christensen, Jørgen Jensen, Michael Toft Hansen,
Kurt Thybo.

Arcus T VK 				
18/11..3/12					
							
							

Holdleder: Bjarne Sørensen
Kontrollant: NN
Thomas Skov, Anders Møller Pedersen, Mogens Hoelgaard,
Brian Lassen, Poul Erik Olsen, Flemming U. Andersen.  

Discus 2b VD				
19/11..2/12 					
							
							

Holdleder: Ejvind Skovbjerg
Kontrollant: NN
Finn Mielec, Stephan Nissen, Per Kragsø, 					
Peter Michael Lorentzen, Christian Lynbech.

Discus b X9					
9/12..17/12					
							
							

Holdleder: Leo Lassen
Kontrollant: NN
Allan Larsen, Kristian Dalsgaard, Jørn Holm Larsen, 			
Svend Aage Laursen, Jacob B Lassen.
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Discus b PM				
4/11..12/11 					
							
							

Holdleder: Thomas Byskov Grove
Kontrollant: Steen Lomborg
Jonas Wad Sørensen, Jeppe Kirk, Karl Kristian Lindholm, 		
Henning Gjørtz Christensen, Jacob Vasegaard Thomsen.

ASG 29E 29 				
3/12..17/12 					
							
							
							

Holdleder: Anders Husted Madsen
Kontrollant: Christin Nielsen
Arne Boye-Møller, Ole Korsholm, Thomas Bach Madsen, 		
Rasmus Ørskov Hansen, Christoffer Skovbjerg, 				
Kenneth Petersen.

Avionik						
Holdleder: Knud Møller Andersen
ZS (ny COM/NAV, ELT), VN (ny COM)
januar 					
Claus Jensen, Michael Jensen.

Holdlister - jordmateriel
Elvira 						
januar						
Wire-styr og sakse: 		
Forfang:						

Holdleder: Henning Henriksen
Kontrollant: NN
Børge Johansen
Arne Baunsgaard Pedersen

Wirehentere, Ferguson
og græsklippere			

Holdleder: Troels Skærlund
Leo Lassen

Bus 						
januar

Holdleder:

Transportvogne 		
december-januar			

Holdleder: Kennet Nielsen
Changiz Farrahi, Mark K Andersen, Torben Nygaard.

Materielkontrollanter
							

Jeppe Sørensen, Jørgen Ø Jørgensen, Peter Fischer Jensen, 		
Christin Nielsen, Steen Lomborg.

Henning Henriksen

Vintervedligehold, illustration af den tidsmæssige
fordeling af flyene i HSvK-værkstedet...
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Har du husket?
Deadline til Kontakt 10/2017, fredag den 8. december.
Svæveflyvekonference og formandsmøde, 11.-12. november i Middelfart.

Vintervedligeholdelsen...

Materiale til næste nummer
Sendes til:
			

Ole Korsholm
e-mail: kontakt@herningsvaeveflyveklub.dk

Deadline: Fredag den 8. december 2017
Send dit indlæg i god tid...
Efterfølgende deadline: 12/1-2018. 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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