
 
Medlemsmøde om flyflådestrategi 9. december 2017 
35 medlemmer mødt op, meget god stemning  

Formanden orienterede om status mht. de manglende fly (kunne siges kort – ”vi ved 
intet”!), og status for forsikringen, som er i dialog med Inter-Hannover hvor flyene er 
genforsikret. Ove Hillersborg fra Forsikringsklubben havde fredag fortalt at de forventede 
at forsikringssummen bliver udbetalt hurtigst muligt, dog skal det afklares om det regnes 
som en hændelse, i så fald skal vi kun betale en gange selvrisiko (25.000 kr), hvis ikke, 
skal vi betale alle 4 selvrisiko, hvilket er 80.000 kr. Desuden afventer vi forsikringens 
fastsættelsen af forsikringsbeløbet, den samlede forsikringssum er 1.885.000 kr. 

Bestyrelsen havde lavet et oplæg til dagens drøftelse, som var i to trin, først skulle vi finde 
ud af hvilke flytyper vi har brug for, når det var på plads, skulle vi finde ud af hvilke fly der 
kan opfylde disse krav. 

Første del var yderligere opdelt i en ”2018 plan” og en ”3 års plan”, som naturligvis skal 
hænge sammen. 

Men der var enighed i forsamlingen om at vi kun burde kigge på den langsigtede plan, og 
så prioritere indkøbene, så vi i den udstrækning det er muligt, først får dækket de 
kortsigtede behov til fly i sæsonen 2018  

Formandens præsentation kan ses her: https://prezi.com/view/ANRl476WCzSqOOegDvff/ 
(blad frem og tilbage med pilene i bunden af skærmen) 

Der var relativt hurtig enighed om hvordan vores klubflåde skal være sammensat 
fremover, denne sammensætning ligger fint i tråd med vores strategipapir. 

Der var et stort flertal som var enige med bestyrelsen i at vi godt kan leve med at skære et 
eller to sæder væk i forhold til den ”nuværende” flåde. 

Vores flystatistik for de seneste 6 år, viser også at vi sagtens kan udnytte flyene bedre end 
vi gør i dag, mht. antal flyvetimer. 

Hvis medlemstallet stiger (hvilket vi håber/arbejder på), så vil det sikkert være nødvendig 
at udvide flåden, men det bør et større medlemstal også give det økonomiske grundlag 
for. 

Der var en længere drøftelse omkring vores Acro, selv om den på papiret har præstationer 
lignende en LS-4, er den praktisk taget aldrig 1. valget til hygge- eller strækflyvning. 

De der var til stede, som gerne vil flyve lidt kunstflyvning, gav udtryk for at dette sagtens 
kunne gøres i ASK21 eller Puchacz. 

Der er naturligvis ingen tvivl om at hvis man har ambitioner om at flyve konkurrence, så 
opfylder de to fly på ingen måde behovet! 

https://prezi.com/view/ANRl476WCzSqOOegDvff/


 
Men konklusionen var, at resurserne (læs: pengene) ville gøre mere gavn i fly som LS-
4/LS-8/Discus 2, og at vi derfor i løbet af et par år bør sælge Acro’en. 

Der var meget hurtig enighed om at de nuværende grundskolingsfly opfylder vore krav, vi 
vil gerne have dem opgraderet, der er bl.a. foreslået DG 1000 som tosædet 
grundskolingsfly, og ASK23 som ensædet grundskolingsfly, men da vi er nødt til at 
prioritere, var der enighed om at vi indtil videre fortsætter med ASK 21, Junior og Puchacz. 

Vore strategi nævner specifikt at ved udskiftning af fly, skal tilstræbes at der skiftes til en 
større andel selvstartende fly. 

Vi havde en længere drøftelse af fordele og ulemper ved selvstartende fly, bl.a. det 
dilemma, at vi med selvstartende fly investerer i meget dyre fly, som måske ikke alle 
klubbens medlemmer får gavn af, da det kræver erfaring og MEGET god flyvetræning at 
håndtere et selvstartende fly! 

Et af argumenterne der blev fremført for at det er OK, på trods af ovenstående 
betænkeligheder, er at med et tosædet fly har mindre erfarne (og medlemmer som ikke er 
i den fornødne flyvetræning), muligheden for at lave aftale med et andet medlem som har 
status på flyet, booke flyet, og så flyve turen sammen, og dermed også få fornøjelse af 
flyet. 

Det er noget som klubben skal være meget opmærksom på at vi får taget hånd om, så vi 
sikrer at så mange som muligt får fornøjelse af flyet. 

Der er en tro på at fly med elmotorer vil være mere simple at betjene, men der var også 
enighed om at det er et område som er så nyt, at der kan være ekstra problemer og 
omkostninger ved at være ”first mower” på det område. Det blev ikke udelukket at vi skal 
prøve det (nærmere tværtimod!), men måske vente et par år! 

Der var en meget stor tro på at vi vil se mere hverdagsflyvning med en selvstarter ”i 
stalden”?  

Drøftelsen endte med at der var tilslutning til at vi køber en selvstartende ASG 32 eller 
Arcus. 

Der var enighed om at vi bør have et højtydende ensædet fly, enten selvstartende eller 
med hjemhentningsmotor (Turbo), dog var der flere kritiske røster mod turbo’en, og det er 
også korrekt at fly med turbomotor er MEGET overrepræsenteret i haveristatistikkerne, 
ikke kun i Danmark, og mange af vore medlemmer har også blandede erfaringer med 
brugen af motor på vore ”turbofly” (LS-10 og Duo Discus). 

Det tyder på at Schleicher har fundet en løsning, ved simpelthen at sætte en startmotor på 
deres hjemhentningsmotor, indtil videre kun certificeret på deres ASG 29, men tilfældigvis 
kunne en ASG 29 Es være et godt bud på det højtydende ensædede fly! 

Andre bud som blev nævnt er Ventus 2 T/cT og Discus 2 cT . 



 
(Referenten kan ikke huske om vi talte om jet hjemhentningsmotor, men det er værd at 
overveje) 

Endelig mangler vi et par gode afløsere for LS-4’erne. 

Der var en lang drøftelse om hvorvidt det er pengene værd at købe f.eks. Discus 2b som 
afløsere, det er mindst dobbelt pris i forhold til LS-4? 

Det kan dog nemt blive en udfordring at finde LS-4’ere som er i samme gode stand som 
dem vi mistede, og konklusionen på drøftelsen var at vi bør gå efter nyere fly som 
afløsere, og at LS-8 kunne være et godt bud, men at vi stadig bør overveje Discus. 

Et emne som blev drøftet flere gange i løbet af dagen, er vigtigheden af tilgængeligheden 
af vore fly generelt. 

Det gælder helt bogstaveligt at vi bør kunne komme til vore fly, i dag har vi Dimonaen 
placeret så den er nem at trække ud, og vi har et online bookingsystem til den. 

Vi skal have lignende muligheder med den nye selvstarter (booking skal nok kun være på 
hverdage?), dette bør bestyrelsen være opmærksom på. 

Men der var også forslag om at få indkøbt udstyr som gør det muligt at samle et fly alene, 
da vi må forvente at vi fortsat vil have nogle fly stående adskilt i vogne. 

Vi havde en kort snak om hvad vi skal gøre fremover mht. tyverisikring af vore fly. 
Bestyrelsen planlægger at rådføre sig med eksperter på området, og i øvrigt høre hvad 
andre svæveflyveklubber gør (vi er ikke de eneste med disse overvejelser i øjeblikket!) 

Vi afsluttede dagen med nedenstående liste, som bestyrelsen sammen med et par 
instruktører og materielfolk vil arbejde videre med hurtigst muligt. 

 

 
 

Referent Jens Bonderup Kjeldsen 


