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Onsdags- og lørdagsskoling med spilvagterne 

Ordningen kører fint. Især onsdagsskoling er et tilløbsstykke for eleverne. Der er god ro og fokus på 
eleverne, hvilket instruktørerne - og tilsyneladende også eleverne - værdsætter.  

Eleverne skal dog være bedre til at tilmelde sig skolingen om lørdagen og ikke bare dukke op til 
briefingen. 

Lørdage efter 13 bruger vi til strækflyvningsskoling for S-piloter i Duo’en evt. med et  en-sædet på 
slæb på nogle korte (<100km) opgaver. 

 

Flyvning om søndagen 

- giver nogle S-piloter problemer, da de tilsyneladende ikke evner (gider) at løfte det ansvar der 
følger med et S-certifikat og fælge flyvepladsens reglement. Disse S-piloter kan f.eks. ikke finde ud 
af at træffe aftaler med springerne og skrive flyvningerne ind over i ’skuret’.  

Det sidste gælder også fartøjschefer på selvstartende motorsvævefly, med mindre de (fartøjschefen) 
selv har sørget for at selvstarter-starterne er opført på dagens svæveflyve-startliste. 

Udvalgte dele af flyvepladsreglementet sende ud i Aviator News, så efter næste News ved vi hvem 
der ikke er interesserede i at beholde deres S-certifikater.  

Fortæl det til briefingerne om lørdagen. Sæt evt. en af de fremmødte S-piloter til at lave dele af 
briefingen og aftalen med springerne, så de lærer det. 

 

Flysik generelt 

Nogle af vores ældre S-piloter udviser en uacceptabel omgang med materiellet og flyvningen: de 
gider ikke vaske flyene efter flyvedagen, laver gelcoat-skader på flyene når de skubber rundt med 
dem inde i hangaren, flyver i fly efter de selv har skrevet bemærkninger i flyjournalen, osv.  

Det er (sjovt nok) de samme S-piloter, der også har problemer med at løfte det ansvar de skal ifm. 
organiseringen og ’afrapporteringen’ af flyvningen på EKVH.  

Hold øje med det og påtal det. Hver gang. Selvom det er gamle mennesker skal de lære det. 

 

Springernes brug af luftrummet 

Generelt gå det udmærket, men 1/ springerne har stadig for ofte en ide om, at de skal smides over 
banen og lande ved deres hangar i stedet for at sikre adskillelsen ml. flytrafik og springerne, ved at 
sigte efter landing ved springgraven 600m syd for banen, som flyvepladsreglementet siger, og 2/ 



nogle af deres piloter melder ikke 2 min. til drop over radioen med den begrundelse at vi ikke 
kvitterer.  

COC bringer dette videre. Alternativt må det tages op på næste kontaktmøde. 

 

Til bestyrelsen  

Vi SKAL have en radio med pladsfrekvensen i startvognen. 

 

/me 

 


