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Sommeren er over os...

Så er sommeren over os, og du sidder med sommerens første udgave af klubbladet.
På mange måder er klubbladet blevet en vigtig informationskilde i klubben, da vores hjemmeside er brudt sammen pga. flere hackerangreb. Der arbejdes dog i øjeblikket ganske
intenst på at få siden op at stå igen, og vi forventer, at hjemmesiden er funktionsdygtig i
løbet af de kommende 1-2 uger.
Det bliver i første omgang en hjemmeside med et bookingmodul og nyhedsformidling af
forskellig slags. Vi har valgt ikke at arbejde videre med et socialt forum, som vi kender
det, men der kommer et debatforum også.
Udseendet på hjemmesiden vil være lidt anderledes, men nem at finde rundt i. I takt med
at tiden går, har vi også måttet erkende, at en velfungerende hjemmeside er alfa og omega
i klubben.
Vi håber at der bliver taget godt i mod den nye hjemmeside.
Hvad er der ellers sket i klubben siden sidst...
Vi har haft fem piloter til DM. Det vil være det DM, der vil gå over i historien som det
vejrmæssigt ringeste nogensinde. Der var to gyldige flyvedage, og det var desværre ikke
nok til, at der kunne kåres danske mesterskaber. Skal man se positivt på det, så må næste
års DM blive med bedre vejr – det kunne næsten ikke blive værre i år.
Vi har fire elever, der arbejder slidsomt hen imod solo.
Thomas Bach tager et stort slæb i øjeblikket, og hvor det er muligt, skoler han med eleverne
mandag og tirsdag aften fra kl. 17 - 22. Der er kun to elever af gangen, for at de kan få
maksimalt ud af aftenskolingen.
I den forbindelse kunne det være rigtig rart, hvis der var nogle klubmedlemmer, der havde
mulighed for at hjælpe med at køre spil og hjælpe med at afvikle starter.
Vores sommer på pladsen bliver i juli måned præget af VM i modelsvæveflyvning. De første
modelsvæveflyvere melder deres ankomst onsdag i uge 29, og selve konkurrence starter
søndag i uge 29 - og strækker sig til og med lørdag i uge 30.
Pladsen er lukket i den periode fra kl. 0815 - 2015. Det gælder også for motorfly og Ultraletfly.
Vi er blevet spurgt, om vi vil være behjælpelig med at åbne en café med salg af kaffe, is,
kage, sodavand, mv. Det har vi i bestyrelsen sagt ja til.
Der kommer over 200 mennesker på pladsen i dagtimerne, og vi har set en mulighed for
at kunne tjene lidt på salg. Men det kræver en opbakning fra klubbens medlemmer. Så har
du ferie og kan afse en dag eller to i uge 30, så hører vi meget gerne fra dig.
Samtidig med at der afholdes VM i modelsvæveflyvning, så vil vi forsøge at afholde sommerlejr fra Arnborg, hvor vi vil flytte flyene ned. Tilkendegivelse af om man kunne tænke
sig at deltage i en Herning Camp på Arnborg, skal gives til Brian Lassen.
fortsættes...

Forsidebilledet: Endnu en flyvedag venter...				

Foto: Ole Korsholm - G1X
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Fokus på lejren vil være strækskoling, så det er et oplagt sted at deltage, hvis man kunne
tænke sig at blive bedre til at flyve stræk. Men ikke mindst er det jo ferie, så det sociale vil
også være i højsædet. Jo flere der melder sig til, jo bedre en sommerlejr giver det.
Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god sommer og en god sommerferie. Jeg håber
vi får tid til at komme ud at flyve også – Vejret her i juni er i hvert fald startet rigtig flot.
God sommer
Anders Husted Madsen

Nyhedsbrev

Vores hjemmeside er jo desværre nede for øjeblikket. Der arbejdes intenst på at få den til
at fungere igen, men indtil da har vi i bestyrelsen besluttet at udsende et par nyhedsbreve.
Der er et par vigtige ting herunder, som vi vil bede jer læse.

11. juni afholdes der medlemsmøde kl. 19-22.

Der vil være fælles spisning for de interesserede fra kl. 18. Vi får lavet noget salat mv., og
køber noget kød til grillen. Af hensyn til indkøb skal der være tilmelding senest den 9. juni
på mail til formand@herningsvaeveflyveklub.dk
Vi håber rigtigt mange medlemmer vil møde op.
Følgende punkter er til drøftelse på medlemsmødet:
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1.

Status lige nu
Aktivitet (Anders, 20 min.)
Økonomi (Helmuth, 10 min.)

2.

HSVK, her er alle muligheder åbne !
Bruger vi dem? (40 min.)
Skolingskonceptet styrker medlemmernes muligheder i weekends (Per, 5 min.)
Flyvende spilvagt (Per, 5 min.)

3.

Udvalg og klubliv (45 min.)
Gode muligheder for præge klubben.
Kom med ideerne som skal forme klubben og de fysiske rammer.

4.

VM FK3 modelsvæveflyning på EKHG uge 30 (19-28/7)
Forventning om mange besøgene, muligheder for HSVK?
PR, udstilling af svævefly
Salg is, vand, kaffe, øl og enkle madvarer ?
kontakt 5/2013

5.

TMG- og svæveflyveaktiviteten flyttet til Arnborg i perioden 19-28/7
Drøftelse af muligheder for skoling, stræk og hyggeflyvning.
Hvilke fly er der interesse for at medbringe?

Kontakt gerne bestyrelsen med dine ønsker og forslag inden mødet.

VM i modelsvæveflyvning

Hele EKHG bliver som bekendt omdannet til en VM sportsarena for verdensmesterskaberne
i modelsvæveflyvning i uge 29 og 30.
Det er i perioden for vores normale sommerlejr, hvorfor klubben har valgt at forslå Arnborg
som omdrejningspunktet for sommerlejren 2013.
Vi er naturligvis altid velkomne på Arnborg, men i forhold til en sommerlejr har vi inviteret
os selv på et mere formelt plan - og vi er meget velkomne.
Den indledende tanke er at flytte hele flyflåden til Arnborg, men inden vi søsætter den ide,
vil vi meget gerne bede om en tilbagemelding, om du ønsker at deltage i sommerlejren
2013 på Arnborg.
Du bedes derfor sende en mail, hvori du kort tilkendegiver om du (og din familie) ønsker
at deltage i Hernings Svæveflyveklubs sommerlejr 2013 til brian.lassen((a))outlook.dk
Du bør så hurtigt som muligt tilkendegive, om du ønsker at deltage, meget gerne inden 1.
juli 2013. Listen af deltagere offentligøres således at koordination omkring placering af
campingvogn/telt kan foretages. (Camp Herning). Lodtrækning af medbragte fly foretages
på Arnborg i løbes ad ugen. Er du privatist må du også gerne meddele din deltagelse til
ovenstående mail. Brian Lassen står for den indledende koordination, mens lejrchefen for
Camp Herning 2013 vil blive meddelt senere.
Skriv eller ring til Brian, hvis du ønsker at deltage i sommerlejren på Arnborg i uge 30.

Pladsen er lukket

Pladsen lukkes fra og med lørdag den 20. juli til og lørdag med 27. juli fra kl. 07.45
til kl. 19.30 hver dag.
Der er således mulighed for at starte og lande før og efter – på asfaltbanen.
Der bliver en ”tårnugle” – så vi behøver ikke at stille med en sådan.
De begynder at komme til pladsen allerede onsdag den 17. juli – så svæveflyvning
er nok ikke muligt allerede fra onsdag den 17. juli.
kontakt 5/2013
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Smånyt

Det halter gevaldigt med smånyt denne gang... Redaktøren har ikke været på pladsen siden
sidste udgivelse af klubbladet, og der er ikke tilflydt informationer her ved deadline...
Opslaget omkring Sankt Hans aften på modstående side er også lidt af en tilsnigelse, da
det stort set er en kopi af sidste års arrangement - men jeg har hverken kunnet få be- eller
afkræftet om årets bålaften forløber efter disse retningslinier. Så lidt af et sats!;)
/OK
Lidt nyt fremgår dog af formandens leder!;)
Blandt andet søges der hjælp til skoleholdet:

Spilvagter søges

til aftenskoling mandag og tirsdag fra kl. 1700 – 2200.
Henvendelse til
Per Kragsø eller
Anders Husted Madsen

DIKO 2013

Datoer for DIKO i midtjysk distrikt:
15.-16. juni, 		
27.-28. juli, 		
17.-18. august,
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Silkeborg Flyveklub
Holstebro Svæveflyveklub
Herning Svæveflyveklub (Alternativ)

– Herning Svæveflyveklub afholder –

Sankt Hans aften

SØNDAG den 23. juni 2012.
Vi tænder grillen tændes kl. 1800 Sankt. Hans aften, og vi har inviteret
alle klubber i området til at komme og være med.
Senere på aftenen, kl. 2100, tænder vi traditionen tro Sankt Hans bålet.
Båltale ved vores formand Anders Husted Madsen.
Der bliver omdelt sange - måske en god ide at øve sig lidt i forvejen!;)
Tag familien og jeres madkurv med til Skinderholm, og vær med til at
holde traditionen i hævd sammen med alle de andre, der også kommer
for at se det største Sankt Hans Bål i miles omkreds.
Der er mulighed for at købe øl, vand, vin og kaffe, samt is.

Herning Svæveflyveklub / Herning Motorflyveklub / UL klubben / 		
Midtjysk Modelflyveklub / Herning Lufthavn / FO Flyservice.
Med venlig hilsen Niels Folmer Clausen
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Bookinger af klubbens fly...
Sun Air Cup & Junior-DM, 8/7 til 18/7-2013
VN : Kristian S. Hansen
VD : Thomas Grove (også 6. og 7/7)
X9 : Simon Stenbæk Madsen (også 6. og 7/7)
Junior-VM Polen, 20/7 til 11/8-2013
VD : Thomas Grove
Dimona Booking
Slæb modul 2: fredag den 10. juni
Jakob B. Nikolaisen: 5/7 til 7/7.

Husk

- at aftale hjemhentning inden du flyver stræk.

Der er altid en klubkammerat, der gerne vil hente dig – uanset tid og sted!!!

8

kontakt 5/2013

Spilvagt
Juni
Lørdag den 15.
Søndag den 16.
Lørdag den 22.
Søndag den 23.
Lørdag den 29.
Søndag den 30.

:
:
:
:
:
:

Michael Jensen, Simon S. Madsen, Svend K. Jensen. (OK)
Asger Kjær, Christoffer Skovbjerg, Thomas G. Christensen. (KT)
Claus Jensen, Jørgen V. Hovgaard, Kenneth Nielsen. (BK)
Kristian Dalsgaard, Poul E. Olsen, Mogens B. Rasmussen. (DMA/KMA)
Børge S. Johansen, Peter S. Jensen, Changiz Farrahi. (BUL)
Allan Larsen, Martin Lassen, Jacob B. Nikolaisen. (KT)

Juli
Lørdag den 6.
Søndag den 7.
Lørdag den 13.
Søndag den 14.
Lørdag den 20.
Søndag den 21.
Lørdag den 27.
Søndag den 28.

:
:
:
:
:
:
:
:

Arne B. Pedersen, Bjarne Sørensen, Claus Jensen. (KMA)
Christin Nielsen, Kenneth Petersen, Christian Lynbech. (NAC)
Finn Mielec, Helmuth E. Nielsen, Henrik Ahm. (BK)
Hans J. Pedersen, Jan Korsager, Mark Andersen. (PMF)
Lukket
Lukket
Lukket
Steen L. Andersen, Leo Lassen, Nick S. Hansen. (NAC)

August
Lørdag den 3.
Søndag den 4.
Lørdag den 10.
Søndag den 11.
Lørdag den 17.
Søndag den 18.
Lørdag den 24.
Søndag den 25.
Lørdag den 31.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Michael Jensen, Jørgen V. Hovgaard, Jørn H. Larsen. (BK)
Mogens Larsen, Niels Hansen, Henning Henriksen. (BS)
Rasmus Ørskov, Thomas Laugesen, Poul E. Olesen. (TBM)
Torben Nygaard, Svend K. Jensen, Asger Kjær. (KT)
Henning Christensen, Svend Laursen, Jeppe Kirk. (KSH)
Thomas Grove, Pirre Becher, Jeppe Sørensen. (PMF)
Morten fyrstenborg, Niels Clausen, Mogens Rasmussen. (PK)
Allan Larsen, Claus Jensen, Helmuth E. Nielsen. (KMA)
Morgens Larsen, Kenneth Nielsen, Henry Kristensen. (DMA)

Vagten er fra kl. 0900 til kl. 1800. Hvis datoen ikke passer dig, så husk at finde én at bytte med!
De dage, vi venter på flyvevejr, er der god tid til at tage sig af køretøjerne. Her tænkes på vask,
støvsugning og oprydning. Det bliver for det meste udført af en meget lille gruppe. For at aflaste
den, kunne spilvagterne gå i gang, og opfordre andre til at deltage, så tager det ikke lang tid.
Vi har godt materiel i klubben, lad os alle være med til at holde det rent og i pæn stand.
Mvh. Leo Lassen
kontakt 5/2013
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Stillingen i klubkonkurrencen
pr. 6/6-2013

Klubmesterskab
1. Mogens Hoelgaard
2. Knud Møller Andersen
3. Thomas Grove
4. Thomas Laugesen
5. Anders Husted Madsen
6. Ole Korsholm
7. Simon Stenbæk Madsen
8. Christin Nielsen
9. Kristian S. Hansen
10. Arne Boye-Møller

2000 + 1634 + 1458
1602 + 1571 + 1378
1677 + 1634 + 1221
1765 + 1314 + 1265
1490 + 1396 + 1249
1283 + 667 + 945
1200 + 810 + 797
1329 + 745 + 673
1285 + 1328		
1518 + 887		

100 km trekant „Tante Karen“
1. Mogens Hoelgaard i Duo Discus T 101,7 km m. 120,8 km/t
2. Mogens Jensen i Duo Discus T
100,8 km m.    98,2 km/t

5091 points
4550 4532 4344 4135 2895 2808 2748 2612 2404 1232 points
1001 points

200 km trekant „Svend og Marys“
1. --Bedste trekant over 250 km
1. Kristian S. Hansen i Ventus 2cT/18m 305,1 km m.    82,1 km/t	  950 points
2. Knud M. Andersen i Ventus 2cT/18m 305,1 km m.    75,6 km/t	  875 Varighed
1. Mogens Hoelgaard	  8 timer 21 minutter
2. Thomas Laugesen	  4 timer 39 minutter
3. Anders Husted Madsen	  4 timer 36 minutter
Firkantpokalen (piloter med max. 150 timer ved sæsonstart)
1. --Pokalen for varighed & højdevinding (piloter med max. 150 timer ved sæsonstart)
1. Michael Jensen
1:44 timer/ 1032 m	  673 points
2. Mark K. Andersen
1:33 timer/ 989 m	  628 points
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Et lille tilbageblik på de gode gamle dage...

I denne sommerhede...
- Stedet: Christianshede under DIKO, lørdag
		
den 21. juni 1986 kl. 12.31.
- Vejret: Sol fra en skyfri himmel - det er varmt!
- Tegningen viser vandballastudtømningsventilen
på undersiden af X9’s højre vinge. 			
Der er 25 liter vand i tanken.
- Under vingen, i skygge, ligger Troels...

- Troels ”pil-finger” har nu fået øje på
udtømningsventilen......!

- Der er nu 24,5 liter vand i højre 		
Discus-vinge, og Troels har fået sig
en forfriskende dukkert!
Ikke værst i sådan en hede..! :D
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Foto: Jørgen Eriksen

TERMIK

LIGAEN

pr. 6/6-2013

D A N M AR K
Der har været meget stille siden sidst! Kun SG-70 med mange private fly, der nok flyver
mere end andre klubber på de gode hverdage, kan notere væsentlige fremskridt...
MEN, så er der selvfølgelig lige Arne Boye-Møller, der den 24/5 med en 591,0 km Cats
Craddle og 130,8 km/t markerede, hvordan man kommer på førstepladsen i Gruppe A!!
1. Division
1. SG-70 (24)
2. Herning Svæveflyveklub (24)
3. Vestjysk Svæveflyveklub (23)
4. Silkeborg Flyveklub (16)
5. Polyteknisk Flyvegruppe (24)
6. Midtsjællands Svæveflyveklub (13)
7. FSN Skrydstrup Svæveflyveklub (16)
8. Sønderjysk Flyveklub (13)

42647 points
36932 28563 23133 18789 16052 14660 14140 -

Gruppe A
1. Arne Boye-Møller, Herning Svæveflyveklub	  4779 points
2. Morten Bach, SG-70	  4432 3. Øjvind Frank, SG-70	  3931 4. Mogens Hoelgaard, Herning Svæveflyveklub	  3838 11. Thomas B. Grove, Herning Svæveflyveklub	  3332 16. Knud Møller Andersen, Herning Svæveflyveklub	  3173 18. Thomas Laugesen, Herning Svæveflyveklub	  3079 32. Kenneth Pedersen, Herning Svæveflyveklub	  2422 42. Rasmus Ørskov, Herning Svæveflyveklub (1)	  1493 48. Mogens Jensen, Herning Svæveflyveklub (1)	  1065 Gruppe B
1. Bent S. Mogensen, SG-70	  4112 points
2. Carsten Rasmussen, Tølløse Flyveklub	  3216 3. Jan Gevad, Tølløse Flyveklub	  3134 8. Simon Stenbæk Madsen, Herning Svæveflyveklub	  2881 14. Kristian S. Hansen, Herning Svæveflyveklub	  2612 24. Kennet Nielsen, Herning Svæveflyveklub	  2259 26. Ole Korsholm, Herning Svæveflyveklub	  2228 31. Christin Nielsen, Herning Svæveflyveklub	  2074 39. Helmuth Egsgaard, Herning Svæveflyveklub	  1780 80. Jakob B. Nikolaisen, Herning Svæveflyveklub (1)	   591 -
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Gruppe C
1. Anton Moustgaard, SG-70	  2969 points
2. Anders Husted Madsen, Herning Svæveflyveklub	  2887 3. Hans Chr. Hoeck, Nordjysk Svæveflyveklub	  2861 13. Brian U. Lassen, Herning Svæveflyveklub	  2206 26. Jeppe Sørensen, Herning Svæveflyveklub	  1398 49. Michael Jensen, Herning Svæveflyveklub (1)	   673 51. Mark Andersen, Herning Svæveflyveklub (1)	   628 -

Foto: Ole Korsholm - 7D

Arne Boye-Møller uddeler sidste års Termik-Liga diplomer under DM, assisteret af Maria og Lisa...

kontakt 5/2013
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Danmarksmesterskaberne 2013
DM blev afholdt i perioden 9. til 19. maj...

Foto: Jørgen Eriksen

DM afsluttes uden Danmarksmestre!
DM 2013 blev ikke gyldigt, og ved søndagens afslutning kunne KU-formand Øjvind Frank
blot uddele præmier til vinderne af konkurrencen i de 5 klasser.
Det er første gang, at det er sket i nyere tid - hvis det overhovedet er sket før - at Dansk
Svæveflyver Union ikke har kunnet kåre danmarksmestre.
Til og med blev alle 5 seniorklasser for en sjælden gangs skyld afviklet i DM-ugen, så der
bliver ikke kåret danmarksmestre i forbindelse med Sun Air Cup, bortset fra en juniordanmarksmester.
Se resultatlisterne herunder...

Samlet stilling i 18 meter klassen
1.
2.
3.
4.
5.

Ulrik Sørensen, SG-70 i ASH 26E (3, 1)
Peter Eriksen, Østsjælland i ASG 29 (1, 9)
Arne Boye-Møller, Herning i Ventus 2cxT (2, 5)
Svend Andersen, Midtsjælland i ASG 29 (4, 6)
Henrik Breidahl, Østsjælland i ASH 26E (5, 4)

1404 points
1364 1358 1294 1290 -

Der var 12 deltagende fly i klassen.

Samlet stilling i 15 meter klassen

1.
2.
3.
4.
5.
13.

Johnny Jensen, Billund i ASW 27 (1, 5)
Morten Bach, SG-70 i Ventus C (6, 2)
Mogens Hoelgaard, Herning i Ventus 2cxT (5, 4)
Jan S. Pedersen, Nordsjælland i ASG 29E (2, 9)
Knud M. Andersen, Herning i Ventus 2cT (7, 1)
Anders H. Madsen, Herning i ASG 29E (14, 12)

Der var 15 deltagende fly i klassen.
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1558 points
1451 1441 1436 1423 1063 -

Samlet stilling i standardklassen
1.
2.
3.
4.
5.

Peter Toft, SG-70 i Discus b (3, 2)
Poul Kim Larsen, Midtsjælland i LS8 (2, 3)
Jan Andersen, Nordsjælland i LS8 (1, 4)
Thomas Laugesen, Herning i Discus 2a (5, 1)
Jan Brandt, Midtsjælland i LS8 (4, 5)

1458 points
1434 1373 1215 1196 -

Der var 8 deltagende fly i klassen.

Samlet stilling i klubklassen
1.
2.
3.
4.
5.

Steen Elmgaard, Østsjælland i Std. Cirrus (2, 3)
Chris Møller, Vestjysk i LS4 (5, 1)
H. C. Christensen, Nordjysk i LS1d (9, 2)
Rasmus Nielsen, Fyn i Discus b (6, 6)
Kristian Larsen, Vestjysk i Std. Cirrus (8, 5)

1332 points
1268 1201 1196 1182 -

Der var 16 deltagende fly i klassen.

Samlet stilling i tosædet klasse
1.
2.
3.
4.
5.

H. Bill & M. Leth, Vestjysk i Duo Discus (2, 2)
Thomas Vestergaard+, SG-70 i Duo Discus (3, 1)
Thomas Leander & talenter, DSvU. i Duo Discus (1, 3)
Ole Refsgaard+, FFF i Duo Discus (5, 4)
Holstebro Flyveklub i Duo Discus (4, 5)

1379 points
1344 1338 1155 1024 -

Foto: Jørgen Eriksen

Der var 7 deltagende fly i klassen.
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Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde nr. 3, 2013 i Herning Svæveflyveklub den 6. maj kl. 19-22.
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2.

Administration
Indmeldelse: Pierre Becker
Udmeldelser: Ingen
Orientering vedr. VM i modelsvæveflyvning.
Gennemgang fra modelsvæverne vedr. behov for plads. Toiletvogn og brusevogn opsættes
nord for hangarene. Vand og el forsynes via vores systemer. Sidste hangar er til deres rådighed som restaurant/værksted/opbevaring. Vi mangler en pladsansvarlig fra klubbens side.
Modelsvævere så gerne, at vi solgte ud fra kantinen af øl og vand. Vi efterlyser frivillige/personale til at passe øl/vand. Den nye’elevgruppe’ blev forespurgt, da de var på
pladsen under mødet. De var ikke afvisende.
PR mæssigt bør og skal vi være på sagen.
Under arrangementet vil vi evt. besøge vores naboklubber, eller søge mod Arnborg.
DSvU medlemstallet som oplyst via DIF til DSvU efterforskes i forhold til hvad status
de enkelte medlemmer har. Grunden til dette er, at HSvK kun har medtaget aktive
medlemmer og dermed udeladt medlemmer med hvilende status.
Brandtilsyn den 3. april. Overordnet godkendt, med enkelte bemærkninger. På campingpladsen skal branddaskere reetableres og mærkes op. Der mangler brandtæppe i
køkkenet. Gule skilte til trykflasker samt pulverslukker ved bygning 3 skal tydeliggøres.
Klubhuset var booket til kursus den 2. maj, desværre var denne dato ved en fejl meldt
ud som et medlemsmøde. Kurset blev endvidere aflyst. Sådanne misforståelser kan
ikke forhindres, men for at fokusere på medlemsmøderne vil vi fremadrettet sikre at
emnet og dato bliver præsenteret med sikker hånd.
Indholdet til medlemsmøder efterlyses men temaet ”hvad bestyrelsen laver og planlægger” har tidligere været efterspurt og afholdt med succes. Medlemsmøde nummer to
på året kunne være med et mere ’hårdt’ helaftens tema. Et emne kun med fordel være
en grundigere gennemgang af spillet med en mere mekanisk tilgang.

3.
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Økonomi
Der er kommet rigtig godt gang i flyvetimerne. Vi ligger fornuftigt over hele linjen, men
vi så gerne en øgning af medlemsmassen. I forhold til budgettet er der en forventning
om flere medlemmer end vi kan se er realiseret i første del af året.
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4.

Materiel status
Den nye TMG-checkliste præsenteres for TMG-piloterne på TMG-møde. Vi mangler
en udvalgsformand for TMG-gruppen. Der arbejdes på at finde en kandidat.
Vi kan formentlig fremadrettet klare akutte services på ZS via flymekaniker i Billund, der nu
bliver Rotax certificeret. Dette kan være alternativt i det omfang Finn er fyldt op i ordrebogen.
Benzinkort til Statoil Holstebro er under bestilling.
ZS registreringer halter. Det er vigtigt at flyet fremgår som booket, når man tager flyet.
Flere har haft problemer med bookinger via hjemmesiden - dette undersøges nærmere.
Henvendelse fra medlem omkring booking og brug af TMG behandlet.
Efter DM afsluttes de sidste overdragelser vedr. KMA’s opgaver.
PM skal til Aerospool, tid er bestilt og bestyrelsen afventer indstilling fra materielkontrollanter til, hvad der skal laves. Duo Discus vognen har fået skiftet begge gasstøddæmpere.

5.

Spring Cup
Springcup 2013 er absolut godkendt. Kun rosende ord fra deltagerne over afviklingen.
Kantinen og materiel har kørt upåklageligt, dog har der været enkelte i fejl i forhold til
registreringer i startcomputeren. Det er vigtigt, at man fører alle flyvninger ind i computeren. Både for at registrer flyvetiden, men i ligeså høj grad afregne for korrekt startmetode.

6.

PR
PR punktet udgår i Kenneth fravær.

7.

Fastholdelse af medlemmer
Fastholdelse af medlemmer er yderst vigtigt for klubben, og dansk svæveflyvning som
helhed. Konkret optimeres fokus på piloter med relativt lave flyvetimer. Liste på disse
medlemmer er under udarbejdelse.
Forbrug af strøm på camping pladsen. Enkelte campister har allerede måler indbygget
i campingvognen, hvorfra der afregnes. Elmålere til campingpladsen bliver frigivet til
brug pr. 1.7.2013, herefter skal alle afregne efter det forbrug, som ligger ud over det
som fremgår i klubhåndbogen.
Vaskemaskine i hangaren. Der har været lidt tvivl om brug af vaskemaskinen i hangaren. Hermed skal det slås fast, at vaskemaskinen er et tilbud til alle medlemmer af
Herning Svæveflyveklub, idet klubben har en andel i maskinen. alle har derfor lige
ret til at bruge den.

8.

Eventuelt
Der er igen konstateret svind i kantinesalget. Nogle har åbenbart glemt at betale for 10
kr-slikposerne, og som resultat heraf tages denne varegruppe ud helt ud af sortimentet
(2/3 del af denne varegruppe er ikke registreret betalt).
For ref.: Brian Uhre Lassen
kontakt 5/2013
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Instruktørmøde

Referat fra instruktørmøde – HSvK 21.5. 2013.
Mødt: JPJ, KSH, KT, KMA, DMA, MS, JWS, JOM, AHM, Poul Erik Olsen, 			
		
Kenneth Nielsen, Christin Nielsen.
Afbud eller ikke mødt: OK, NAC, BS, PM, BK, BS, Mogens Larsen (ML), TBM, TV.
1.

Elevstatus
Jonas orienterede om elevholdet. Det er vigtigt, at A-instruktør og elevholdet er klare
og præcise mht aftaler om mødetid mm.
Hvis A-instruktøren ikke er til stede i en weekend, er aftalen, at der kan komme en
elev om formiddagen og en om eftermiddagen og flyve med vagthavende instruktør
Flere potentielle elever har meldt sig interesserede efter udstilling i Herning forleden.
TMG - elev: Pierre er næsten klar til solo.
Flere omskolinger i gang på TMG

2.

Nye S-piloter
Det er vigtigt at instruktøren hjælper de nye S-piloter i gang med stræk ved at hjælpe
med briefing, flyve sammen, finde hjemhentning, mm. Dagens instruktør kan være
behjælpelig på dagen.

3.

Fastholdelse af ’ældre’ S-piloter
Find ud af, hvad den enkelte har som mål og hjælpe vedkommende mere i gang igen.
Instruktørgruppen hjælper...

4.

Erfaringsudveksling fra i-vagter
Det er heldigvis undtagelsen, at spilvagterne ikke møder op. Men det er vigtigt, at alle
møder op hver gang. Ring til de udeblevne.

5.

Kommunikation instruktørerne imellem
Kommunikation mellem instruktører foregår med mails mm. En tendens blev drøftet.
Mange landinger foregår ved at flyve i jorden.uden at flade ordentlig ud. Ret det ved
enhver lejlighed samt stejle indflyvninger til et sigtepunkt kort før T-et. Vi vil ikke se
lange flade indflyvninger med sigtepunkt ved eller før banetærskel.

6.

Evaluering af dialog baseret PFT forløb
Ok - med dialogen, men det kan være overraskede, at skulle formulere sine svagheder.

7.

Spring Cup – sikkerhed og afvikling
De selvstartende bør ikke stå i den sydlige del, da landingsområdet skal være frit.
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Ellers ikke meget at bemærke.
Det er vigtigt at overveje flyvelederjob på hverdage under Springcup?
8.

Brug af sikkerhedspilter i HSvK
Sikkerhedspiloter må ifølge reglerne flyve fra bagsædet. Hvad skal vi gøre her i klubben?
Hsvk: sikkerhedspiloter må flyve med passagerer fra bagsædet i Grob 103 og ASK 21, ikke
i fly, hvor der er andre betjeningsgrejer, der kun kan betjenes fra forsædet (hjul og motor)

9.
10. FLY-SIK
Ikke flyve lavt i Dimona ude over landskabet!!
29: En landing med lav højde i landingsrunden og kraftig turbulens i landingsrunden
bevirker en udelanding med landing i medvind. Ingen skader på fly.
11. Pladsen er lukket fra 17. - 28. juli pga. modelflyvestævne
Skal klubben flytte til Arnborg i perioden med ASK -21 og MN? Aftales med elever.
Vejle holder sommervejr. Det er også en mulighed.
Klubfly kan bookes og flyve fra Arnborg.
12. HI-kursus
HI – kursus 2013, når eller hvis det bliver til noget. Uge 25???
Christin
Kenneth
Bjarne
Anders
13. Vagtliste
14. Eventuelt
ML laver udkast til elektronisk briefing.
Flyveskole i sommerferien henvendt til gymnasiet, handelsskolen mm.
Poul Erik Olsen flyver op til HI -er forhåbentlig snart klar.
ICAO kort med Billund bør være i bussen og klubhuset.
Regelsæt bør være i bussen.
Næste møde tirsdag d. 27. 8. 2013
For ref.: Kurt Thybo/50
kontakt 5/2013
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Har du husket?
Medlemsmøde, tirsdag den 11. juni kl. 19-22 i klubhuset.
17. FAI EM i 15-meter-, 18-meter- og Åben klasse,
Vinon sur Verdon, Frankrig den 8.-21. juni.
DIKO, på Christianshede den 15.-16. juni.
Sankt Hans aften, søndag den 23. juni.
Tilmelding til sommerlejr, på Arnborg, til Brian Lassen senest den 1. juli.
7. FAI Kvinde-VM i Klub-, Standard- og 15-meter klasse,
Issoudun, Frankrig den 29. juni - 13. juli.
17. FAI EM i Klub-, Standard-, 2-sædet klasse og World Class,
Ostrow, Polen den 5.-20. juli.
Sun-Air Cup og Junior DM, på Arnborg den 8.-18. juli.
VM i modelflyvning, på Skinderholm den 17.- 27. juli. Pladsen er lukket!
Deadline til Kontakt 6/2013 fredag den 19. juli.
Sommerlejr, på Arnborg den 20.-27. juli.
FlyINverted, på Vesthimmerland den 20.-27. juli.
DIKO, i Holstebro den 27.-28. juli.
8. FAI Junior-VM i Klub- og Standard klasse, Lezno, Polen den 28. juli - 10. august.
Videregående strækflyvning, fredag-søndag den 16.-18. august.
Instruktørmøde, i klubhuset tirsdag den 27. august.
DIKO, på Skinderholm (Reservedage!) den 17.-18. august.

Din spilvagt
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Hvordan kommer jeg i gang med svæveflyvning?

Besøg os på Herning Flyveplads, som ligger nord for Herning et par km før Sunds.
På vore normale flyvedage er der næsten altid en pilot som for et fast beløb på 250 kr.
vil give dig en gæstestart i et 2-sædet svævefly under sikre og behagelige forhold,
så du derved kan få et indtryk af om denne sport er noget for dig.
Hver søndag/helligdag mellem kl. 10.00 og 12.00, og efter kl. 15.00 er der næsten
altid plads til en gæstestart.
Der er også mulighed for en gæstestart i motorsvævefly. Det koster 325 kr. for de
første 20 min., derefter 10,-/min.
Ønsker du at blive uddannet til pilot i Herning Svæveflyveklub, kan du enten begynde
på teorihold i januar måned, eller starte på den praktiske uddannelse i skoleflyvning,
som foregår på elevhold.
Skoleelevhold starter i april måned.
Hvis du har besluttet dig, eller overvejer at komme i gang med svæveflyvning er
klubbens anbefaling:
• Start med en gæstestart for 250 kr., eller prøv vores „pilot for en dag“-koncept,
hvor du får to flyvninger for 400 kr. og prøver oplevelsen af at være svæveflyveelev.
• Herefter er der to muligheder
a) I forbindelse med „Pilot for en dag“ kan du købe yderligere 4 ture for 300 kr.
b) Tilmeld dig vores skolingsmedlemsskab på svævefly til 700 kr./md., hvor der
		 skoles på klubbens uddannelsessvævefly (ASK-21 og Twin III) indtil bestået
		 soloflyvning.
		 Ved dette valg har man betalt for kontingent, flyvning med instruktør og 		
		 optræk indtil bestået solo-flyvning.
		 Skolemedlemsskabet gælder ikke motorsvæveflyvning.
For yderligere informationer:
• Besøg vores hjemmeside (www.herningsvaeveflyveklub.dk), hvor der er en 		
detaljeret gennemgang af tilbud og priser, eller
• Se bladets side 2 – du er velkommen til at kontakte alle bestyrelsesmedlemmer...

Materiale til næste nummer
Sendes til:

Ole Korsholm

			e-mail: kontakt@herningsvaeveflyveklub.dk

Deadline: Fredag den 19. juli 2013
Send dit indlæg i god tid...
Efterfølgende deadline: 23/8-2013. Der er normalt ca. 5 uger mellem deadlines...
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