
 

Jeg har luftet ideen før, men denne gang er det alvor og aftalerne er nu på plads for at kunne 

holde kombineret familie- og svæveflyveferie i Kärnten, i den sydlige del af Østrig, grænsende til 

Italien og Slovenien. 

Som det første vil jeg indbyde til orienteringsaften i klubhuset på EKVH. En aften for hele familien 

for at fortælle om dette herlige sted Feldkirchen tæt ved Ossiacher See, der byder på excellente 

muligheder for svæveflyvning og familieferie samme sted. 

Orienteringsaften lørdag d. 27. marts kl. 1900 i klubhuset. 

Jeg håber, der er nogen der vil stå for at arrangere bespisning, så vi kan starte aftenen med 

fællesspisning kl. 1800. 

Jeg tager gerne imod tilsagn fra én/flere, der vil påtage sig dette ansvar, hvorefter vi kan 

annoncere fællesspisningen. 

Svæveflyveferien er planlagt til at finde sted med afgang fra EKVH søndag d. 27. juni om 

eftermiddagen og hjemkomst fredag d. 09. juli om eftermiddagen. 

Destination er LOKF, Flugplatz Feldkirchen (se www.lokf.at ), som er beliggende NV for Klagenfurt i 

et kuperet terræn med flot natur, søer, seværdigheder og i perioder sublim termik og nu og da 

bølger. NV for pladsen stiger terrænet gradvis op til GrossGlockner, der ligger ca. 150 km VNV for 

pladsen.  

For informationer om pladsen, priser mv. findes det hele på hjemmesiden www.lokf.at . 

Pladsen har egen campingplads, men ellers findes der et utal af overnatningsmuligheder i området 

(se bl.a. www.Feldkirchen.com og www.ossiach.com ). Af mine egne favoritter, hvis man skal 

tænke på gode familieforhold, kan jeg umiddelbart anbefale Camping Parth, www.parth.at , der 

har både camping og ferieboliger direkte ned til Ossiacher See. 

Jeg håber vi kan tage 3 fly med, herunder Duoen til at checke folk ud på området og give de knap 

så dristige en assisteret oplevelse i bjergene nord for pladsen eller på grænsen til Slovenien og 

Italien. Desuden synes jeg vi også skal give så mange familiemedlemmer som muligt en flyvetur i 

området.  

Alle kan deltage i ferien, men de flyvemæssige forudsætninger er god flyvetræning og god 

flyslæbstræning, da der flyves med kort tov i til tider kraftig termik. Omkring det flyvemæssige vil 

jeg gå i dybden med det på orinteringsaftenen. 

Udover flyvning byder området på storslået natur, fin badesø (Ossiacher See), Sommer Rodelbahn, 

ørne borg med show, drypstenshuler, gamle Kz-lejre, al slags vandsport, shoppingmuligheder i 

Klagenfurt og meget mere. Kig på hjemmesider for Kärnten, Østrig. 



I første omgang vil jeg meget gerne have en tilmelding på f.sandeloev@privat.dk , hvis man har 

lyst til at deltage i orienteringsaftenen. Dette forpligter ikke til at deltage i turen, men alene 

deltage i en hyggelig aften, sammen med andre klubmedlemmer. 

For dem der efterfølgende så også måtte vælge at deltage i en sådan udenlandsk sommerlejr, tror 

jeg godt, at jeg kan love en på alle måder dejlig ferieoplevelse ud over det sædvanlige. 

Til orientering er også Billund Svæveflyveklub inviteret med på turen, så vi kan lave et helt 

vikingeindtog i Kärnten. 

Med håbet om en højtflyvende sommer. 

 

Frank Sandeløv 

 

 

 

Hohe Tauern Schneeblick fra sydøst i 13.000’ på en rimelig termikdag. 


