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Hæder & ære pokaler 
 
Pokalerne for hæder & ære uddeles årligt ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen tildeler 
hæder & ære pokalerne. 
 
• Peter Bo´s mindebæger. Bægeret er indstiftet af Peter Bos forældre og tildeles et ungt medlem for 

godt kammeratskab, hjælpsomhed og flid. Peter Bo var et ungt og aktivt medlem af Aviator, der 
tragisk kom af dage i en trafikulykke. 

• Instruktørpokalen. Pokalen uddeles hvert år til en af klubbens instruktører, der gennem den for-
løbne sæson har kvalificeret sig ved på trods af alt har behandlet årets elever som en slags men-
nesker og været forstående, tålmodig, tapper, inspirerende, opmuntrende og frem for alt har 
været aktiv både på startsted, wirehenter og spil. Har taget hensyn til elevers "små ønsker" om 
mere flyvning både morgen og aften. 

• Godt gjort pokalen. Pokalen tildeles et medlem, der i det forløbne år har gjort en ekstraordinær, 
uegennyttig indsats for klubben. 
 
 

Konkurrencepokaler 
 
Konkurrencepokalerne uddeles årligt ved den ordinære generalforsamling. Konkurrencechefen tilde-
ler konkurrencepokalerne. 
 
• Langdistancepokalen. Tildeles ud fra den tilbagelagte, handicappende distance for sammenlagt 

tre flyvninger, som vil kunne medregnes til Termik-Ligaen. Højst to af flyvningerne må være gen-
nemføres i første halvår.  

• Hastighedspokalen. Tildeles ud fra pilotens pointsum i Termik Ligaen. 
• Trekantpokalen. Tildeles ud fra Termik Liga-pointsummen i en deklareret FAI-trekant på mindst 

300 km. 
• Benjamin-pokalen. Tildeles ud fra samlede Termik Liga-point for piloter, som ved sæsonstart har 

under 150 timer. 
• Santos Dumont pokalen. Pokalen tildeles et medlem, der i den forløbne sæson har foretaget 

nogle bemærkelsesværdigt gode flyvninger. Flyvningerne skal vurderes i relation til piloterfaring, 
flytype, vejrforhold og opgavens form.  Santos Dumont var en af de store luftfartspionerer, der 
virkede i Paris i starten af 1900-tallet og bl.a. udførte den første, anerkendte motorflyvning. 

 
Pokalerne uddeles på baggrund af præstationer udført med start fra Vesthimmerland Flyveplads med 
opgavestart indenfor 15 km herfra og i perioden 1. marts til 1. november. Vandrepokalerne 
indgraveres med modtager og årstal. 
Baggrund: Termik-Ligaen giver mest point for hastighed, men også lidt tillæg for distance, indregner 
handicap og tillader tre flyvninger, hvor højst to må ligge i første halvår. 
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Klubrekorder 
 
Klubben v. konkurrencechefen fører register over følgende kombinationer af rekorder: 
 
• Lokale og nationale rekorder udført af piloter fra Aviator. Lokale opgaver skal have start fra Vest-

himmerland Flyveplads og opgavestart indenfor 15 km herfra. Gælder for flyvninger udført med 
både en-sædet og to-sædet svævefly. 

• Hurtigste FAI-trekant og ud-hjem-opgave på distancer på mindst henholdsvis 100 km, 150 km, 200 
km, 300 km, 400 km, 500 km, 750 km og 1000 km. En flyvning kan kun tælles med til den længste 
distance, som flyvningen kvalificerer til (fx vil en flyvning på 320 km kun kunne tælles med som en 
300 km opgaver men ikke som en 200 km opgave). 

• Længste FAI-trekant, længste ud-hjem-opgave, længste målflyvning og største højdevinding. 
 
Rekorder dokumenteres med IGC-fil fra godkendt logger. For højdetab over 1.000 m sker distancefra-
drag på 1 km pr. 10 m ekstra højdetab (glidetal 100). 
 
Aviators konkurrencechef forvalter rekordreglerne og udarbejder oversigter over pokaltildelinger og 
rekorder, som offentliggøres på klubbens hjemmeside. Konkurrencechefens afgørelser kan ankes til 
bestyrelsen. 
 
 
Vedtaget af bestyrelsen d. 15. april 2013 
 


