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Velkommen til Sommerlejr 2016  
på Vesthimmerlands Flyveplads 
 
Igen i år afholder AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub sommerlejr i uge 28. 
Sommerlejren er åben for alle svæveflyvere, såvel begyndere som øvede og konkurrence 
piloter og familierne er naturligvis velkomne. 
 
Vesthimmerlands Flyveplads ligger i skønne omgivelser i nærheden af Aars i Himmerland 
Adressen er: Aggersundvej 107 9600 Aars. 
 
Kom og vær med, kom og mød nye mennesker der deler din interesse for flyvning men som 
også er interesseret socialt samvær og at nyde naturen i dejlige omgivelser, på en plads hvor 
børn er velkomne og hvor der er plads til leg, gå ture i skoven og ikke langt til gode bade 
muligheder. 
 
Sommerlejren løber fra søndag d. 10/7-2016 til søndag d. 17/7-2016 og du kan deltage alle dag 
eller det antal dage du ønsker. 
 
Der er gode camping muligheder med adgang til bad og toilet i klubhuset på pladsen, og 
mangler du kun en seng er dette også muligt i vores klubhytter.  
 
Der vil hele ugen blive arrangeret fællesspisning morgen og aften, pris morgenmad 10 kr. og 
aftensmad ca. 30 kr. pr deltager, børn ½ pris, prisen afhænger lidt af menuen. 
 
Der vil hele ugen være mindst 2 instruktører på pladsen. 
 
Du har mulighed for at medbringe eget fly eller flyve i vore fly, vi har i alt 9 fly i klubben 
hvoraf 3 skolefly. 
 
Betaling: der betales 20 kr. pr deltager pr dag for camping og ophold, etc.  
familierne er gratis. 
 
Kommer du udefra kan du flyve i vore fly eller i eget fly: 
For flyvning i klubbens fly betales et uges medlemskab på 1000 kr. hvorefter du kan flyve alt 
det du vil hele ugen, eller alternativt 100 kr. pr. start. 
 
Ved flyvning i eget fly betales 50 kr. pr spilstart, flyslæb afregnes efter tarco. 
Klubbens egne medlemmer betaler ikke ekstra for flyvning og ophold i under sommerlejeren 
 
Tilmelding, der er bindende, kan ske til Jens Kjeldsen på tlf. 4055 2424 eller på mail: 
jbkjeldsen@gmail.com   
 
Husk at påføre ankomst dag og antal dage du ønsker at deltage. 
 
Seneste tilmelding 1/7-2016 
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Program: 
Dag 1 (Søndag 10/7) Ankomst fra kl. 10.00 
  Briefing for elever kl. 13.00 
  Skoleflyvning 13.30 -18.00 
  Briefing for øvrige piloter 13.30 
  Fri flyvning 14.00-18.00 
  Fællesspisning 18.30 
 
Dag 2 (Mandag 11/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -18.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-18.00 
  Fællesspisning 18.30 
  Bål fra 21.00 
 
Dag 3 (Tirdag 12/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -18.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-18.00 
  Fællesspisning 18.30 
  Bål fra 21.00 
 
Dag 4 (Onsdag 13/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -14.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-14.00 
  Fælles badning i Navn sø  14.00-16.00 
  Fællesspisning 18.30 
  Bål fra 21.00 
 
Dag 5 (Torsdag 14/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -14.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-14.00 
  Fodboldturnering for dem der har lyst 14.00-16.00 
  Fællesspisning 18.30 
  Bål fra 21.00 
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Dag 6 (Fredag 15/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -18.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-18.00 
  Fællesspisning 18.30 
  Bål fra 21.00 
 
Dag 7 (Lørdag 16/7) Morgenmad kl. 8.00 

Briefing for elever kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -18.00 
  Briefing for øvrige piloter 9.30 
  Fri flyvning/strækflyvning 10.00-18.00 
  Sommerfest 19.00 
  Bål fra 21.00 
 
Dag 8 (Søndag 17/7) Briefing for alle kl. 9.00 
  Skoleflyvning 10.00 -14.00 
  Oprydning, afregning og afrejse 
   
  
 
 
 
 


