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Til Svæveflyveklubberne 

MEDDELELSE NR. 12 
 

KONKURRENCE NR.04  
 

DATO: 18-04-2012 

 
Indbydelse til Junior Danmarksmesterskaber 2012 / Nordic Junior Open 2012 

 

På Svæveflyver center Arnborg i perioden 23 Juli til 02 August. 

Åbningsceremoni finder sted d.23 Juli kl. 9:00. 

 

 

Krav til deltagelse i Danmarksmesterskaber for juniorer, samt Nordic Junior Open. kan studeres 

i UHB grp.732 pkt.2.  

 

Ved Tilmelding til Junior-DM vil du også deltage i Nordic Junior Open 2012. Konkurrencen er 

åben for alle fly med max.15m spændevidde. Nordic Junior Open 2012 er en åben konkurrence 

for alle nationaliteter. Der anvendes DAEC handicap.  

 

Kravet til ”juniorer” er at de skal være under 26år i pr. 1. januar 2012. 

  

Konkurrencens formål er:  

• at hjælpe unge piloter igang med stræk-/konkurrenceflyvning  

• at kåre en dansk juniormester samt Nordic Junior Mester 

• at skabe det danske juniornationalhold 2012/2013  

 

Der konkurreres om en plads på det danske juniornationalhold hvor forberedelserne til VM 2013 

i Polen vil præge kommende års træning og aktiviteter i samarbejde med Juniortræner Ulrik 

Sørensen.  

 

Piloter som er talentregistreret deltager gratis ved Junior-DM, samt Nordic Junior Open 2012. 

Herudover ydes tilskud til flyslæb. Der vil blive udtaget max. 15 deltager fra Danmark der vil 

modtage støtte fra Dsvu under konkurrencen. 

 
Deadline for tilmelding 23. maj 2012. Tilmelding: Skal ske via hjemmesiden www.sac.dk 

 

Dsvu opfordrer kraftigt klubberne til at støtte deres unge medlemmer i at deltage, så de kan 

udvide deres bekendtskabskreds indenfor svæveflyvning, opbygge erfaring samt knytte nye 

venskaber. Det er sporten indenfor unionen som er grundstammen i udviklingen og bør forses 

med de bedst tænkelige forudsætninger.  

Tovholder ved talentflyvningen på unionens Duo-Discus er Talenttræneren og han vil også være 

til rådighed ved diverse spørgsmål samt afholde debriefing efter endt flyvedag. 

 
Det er obligatorisk at dokumentere flyvningerne ved hjælp af IGC-godkendte GPS-loggere. Piloternes GPSfiler 
kan offentliggøres til sportslige formål herunder debriefing. 
 
Konkurrencechef: Mogens Hansen  
 

HUSK: Gyldigt sportslicens. Fornys via KDA 
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Med venlig hilsen  

Dansk Svæveflyver Union 

Thomas Leander Poulsgaard / Ulrik Sørensen 

 
 

 
 

 

 


