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Til Svæveflyveklubberne, klubtrænere og talenter  

MEDDELELSE NR. 16 
 

KONKURRENCE NR.06 
 

DATO: 13-06-2013 
 

 
 
Indbydelse til talentkursus 2013  
 

Tid og sted: 12. – 16. August, begge dage inkl. På Svæveflyvercenter Arnborg  

 

Kursets formål:  

At give nye S-piloter et indblik i 

 hvad svæveflyvekonkurrence er 

 de forskellige opgavetyper der flyves under konkurrencer 

 termik-ligaen og olc. 

 

Kursusindhold: Undervisning i teoretisk og praktisk konkurrenceflyvning samt forskellige foredrag  

 

Krav til deltagere:  

 Skal være registreret som talent og må normalt ikke være fyldt 26 år ved årets udgang. I sær-

lige tilfælde kan aldersgrænsen være 35 år.  

 Gyldigt S-certifikat.  

 minimum 65 timer som fartøjschef,  

 Mindst 5 distanceflyvninger, heraf mindst 3 over 100 km samt mindst 2 udelandinger i ter-

ræn.  

 Omskolet til flyslæb.  

 

Økonomi: Kursusgebyr 600 kr. pr. deltager inkl. kost. Derudover ydes der fuld dækning for flyslæb 

under opholdet, broafgift/færge for deltagere øst for Storebælt. 

 

Omkostninger til fly, transport, hjemhentning og indkvartering er for egen regning.  

 

Materiel: Deltagerne skal have eget fly til rådighed i hele kursusperioden. Præstationsmæssigt skal 

flyet ligge indenfor seneste DAeC index 96 -114  

 

Unionens Discus CS eller LS8 er booket til kurset. Og fordeles efter lodtrækning, blandt ansøgere der 

optages på kursus og som har angivet ønske om at bruge unionens fly senest den 9. juli 2013 til 

dsvu@dsvu.net. Såfremt ingen ønsker at bruge et af de 2 fly, vil flyet blive frigivet igen.  

 

Info: Nogle piloter vil blive udvalgt til at flyve med 1 dag i DSvU´s Duo Discus XLT sammen med 

kursuslederen.  
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Det er nødvendigt, at flertallet af deltagerne medbringer hjemhentningskøretøj.  

 

Klubtræneren indstiller piloten på vedlagte skema for det talent, som anses for moden til træning i 

konkurrence-flyvning.  

 

Indstillingsfrist: Indstillingen skal være unionskontoret i hænde senest den 22. juli 2013 på ta-

lent@dsvu.net  
 

Udvælgelse: Max. 15 deltagere udvælges på baggrund af oplysninger på talentregistreringsskema,  

samt klubtrænerens anbefaling.  

 

Kursusbekræftelse: Udsendes uge 30  

 

Kursusleder:  

Peter Eriksen & Nicolai Larsen 

 

Yderligere informationer:  

kontakt Talenttræner Thomas Leander. 

 

Med venlig hilsen 

 

Talenttræner 

Thomas Leander 

 


