
 
 
Som du sikkert har bemærket er dagene ved at blevet længere og termikken begynder snart at vise sig igen, 
og dermed nok en sæson, hvor vi kan komme ud over det ganske land og nyde den ultimative 
svæveflyvning:  

Strækflyvning 
Derfor har jeg tænkt mig, at vi i år får nogle flere med ud over landet og nyde fuglens frie flugt. For at nå 
dertil er det min tanke at bruge en aften på dels strækflyvningsteori og de mere praktiske gøremål der gør en 
strækflyvning til en rolig og god oplevelse. 
 
Sted: Klubhuset på EKVH 
tid   : Fredag d. 26. marts kl. 1900 
 
Aftenen er således planlagt bygget op som en forberedelse til strækflyvning med de overvejelser og 
forberedelser det kræver, herunder: 
 
Vintersæsonen forud med  

� ruteplanlægning 
� fremstilling af slutglids computer 
� kortforberedelse 

Dagene forud for en flyvedag med 
� Oversigtsvejr, fordeling af tryksystemer 
� estimering af termikstart og steder 
� forventning til opgavetype 
� klargøring af personligt udstyr 

På flyvedagen 
� Brugbar morgenmad og madpakke 
� forholdsregler i forhold til temperatur, beklædning 
� gennemgang af: Svæveflyvevejrudsigt/ VMC udsigt, TAF, METAR og vejrkort 
� Bestemmelse af forventet termikstart, termikslut, termikstyrke og forventet opgavehastighed. 
� fastlæggelse af opgaveområde, type og størrelse 
� Forberedelse af navigationshjælpemidler inkl. logger 
� forberedelse af fly og indgåelse af hjælperaftaler 

På flyveturen 
� Start på opgave 
� Navigation på kort og GPS 
� vending af vendepunkter 
� termikflyvning alene og med andre 
� energiruter 
� brug af orografiske elementer 
� lidt om MacCREADY flyvning og delfinflyvning 
� forhold omkring udelanding 
� Slutglid 

Efter flyveturen 
� Tømning af logger 
� Evaluering af flyvning 
� termikligaen 

 
Planen er at holde aftenen på et praktisk niveau. Alle skal have mest muligt med til den nye sæson så vi 
dermed sammen kan få en masse gode oplevelser ude over landet og måske også begynde at hævde os i 
termikligaen igen. Skal vi starte med fælles spisning kræver det en, der vil tage sig af aftenens menu. 
 
Jeg glæder mig til en hyggelig aften. 
 
 
Frank Sandeløv 


