Aarhus Svæveflyveklub
Vi svæver ikke på skyerne – men lige under dem

Har du prøvet at svæve sammen med
fuglene? - det gør vi i vores sport.

I Aarhus Svæveflyveklub bliver
pilotdrømmene til virkelighed her kan du lære kunsten
at svæveflyve.

Bliv pilot

Uddannelsen

Er du parat til at yde, hvad der kræves for at
nyde vores dejlige sport, så venter der mange
gode timer og oplevelser såvel i luften som på
jorden i selskab med klubkammeraterne. Det
hele starter med at du påbegynder uddannelsen til svæveflycertifikat.

Skolingen foregår på klubbens 2-sædede skolefly med en instruktør i bagsædet. Når du og
instruktøren er sikre på, at du er klar, afsluttes
første del af uddannelsen med de første flyvninger på egen hånd. Kravet for at flyve alene
er, at du er min. 15 år gammel, har bestået en
mini-teoriprøve, hvor den mest basale viden
kontrolleres, samt har gennemgået en helbredsundersøgelse hos en flyvelæge.

Uddannelsen foregår i klubbens regi og er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union efter
godkendelse af Trafikstyrelsen. Uddannelsen
er grundig og har sikkerheden i højsædet, men
er ikke vanskelig, hvorfor svæveflyvning er for
alle.

Startstedet på en sommerdag

Skoleflyet
Koncentreret elev under landing

Svæveflyvning

Vi har valgt at have de mest moderne og sikre
skolefly til grundskolingen, derfor købte vi i
2009 vores nye skoleflyver som giver eleverne
et trygt og sikkert uddannelsesforløb. Typen
hedder ASK 21 og er det mest brugte skolingsfly i Danmark og de fleste andre lande.

Svæveflyvning er frihed. Når man flyver svævefly bevæger man sig rundt over land skabet
ved hjælp af termikken. At flyve i stilhed hen
over landskabet ligesom fuglene kan være en
stor og intens oplevelse. Men hvordan kan det
lade sig gøre – og så uden motor?
I svæveflyvning er motoren erstattet af pilotens evne til at udnytte energien i atmosfæren.
Energien, der kommer fra solen, genererer lokal opvarmning og termik (lodrette luftstrømme). Herved dannes områder i lufthavet med
stigende og faldende luftmasser.

Vores nye skolefly

Det er udnyttelsen af disse områder med stigende luft, som giver den erfarne pilot mulighed for at svæve i timevis hen over landskabet.
Som regel kan man se hvor termikken er, da
den danner de smukke hvide cumulusser, også
kendt som “blomkålsskyer.

Har du et normalt helbred, vil lægeundersøgelsen sjældent være noget problem. Briller og
kontaktlinser er normalt ingen hindring for at
blive svæveflyverpilot. Det kan være fornuftigt
at du får dig en heldbredsgodkendelse inden du
går i gang, eller i starten af skolingsforløbet.

Helbredskrav

En dag som elev
Alle møder til briefing (gennemgang af vejr,
markorganisation, etc.) kl. 9.45 på lørdage/
søndage, helligdage. Ved hverdagsskoling er
der briefing kl. 17.
Efter briefing begynder vi at flyve, i weekenden
flyves til kl 18 og på hverdage til solnedgang.

En glad svæveflyver klar til start

Prøvemedlem
Inden du går i gang med uddannelsen, er det en
god ide at tage en eller flere prøveture.
Du kan vælge at blive prøvemedlem for kr. 900,og deltage på elevholdet med op til 6 skoleflyvninger sammen med en af vores Instruktører.

Infodage
Vi afholder løbende infodage, hvor vi fortæller
om svæveflyvning og uddannelsen. Besøg vores hjemmeside på www.aasvk.dk og find den
næste dato.
Instruktør og elev klar til start
På elevholdet som på en skoledag består af
max 6 elever skiftes hver elev til at have ca.
1 times skoling sammen med Instruktøreren,
herefter hjælper man klubkammeraterne med
pladsorganisation.
Det er muligt at deltage på halve dage til den
2-sædede skoling.
Uddannelsen tager gennemsnitlig 14-18 måneder at gennemføre.

Kontingent
Det månedlige medlemskontingent for elever
er gennemsnitlig kr. 1.200,- Dette beløb inkluderer fri flyvning, instruktører og teoriundervisning.
Derudover kommer der nogle mindre gebyrer
til helbredsundersøgelse og udstedelse af certifikat.

Teoriundervisningen
Denne del af uddannelsen foregår typisk i løbet af en vinter. Du kan sagtens starte den
praktiske skoling uden teoriundervisningen.
Teoriprøven er en multiple choice opgave, med
spørgsmål i hvert af fagene love & bestemmelser, meteorologi, aerodynamik, flyvelære,
Iinstrument- & materiellære samt menneskelig
ydeevne og begrænsning.

Udsigt over Marselisborg fra 1000 meter

Klubben

Kontakt os

Aarhus Svæveflyveklub blev stiftet i 1932 og
er dermed en af landets ældste. Vi har egen
flyveplads ved True, umiddelbart vest for
Aarhus.

Ønsker du uddybende informationer om uddannelsen, klubben eller indmeldelse i klubben, er du meget velkommen til at ringe til os
på 8678 4866. Du kan også sende en e-mail på
info@aasvk.dk

Klubben er tilknyttet Dansk Svæveflyver Union, Danmarks Idræts-Forbund og DGI. Den
er drevet udelukkende med frivillig arbejdskraft.

Flyvepladsen
Vi flyver fra True Svæveflyvebane (bagved
Bilka og Bauhaus), som er en privat (men offentligt tilgængelig) flyveplads godkendt af
Dansk Svæveflyver Union og Trafikstyrelsen.

På vores hjemmeside www.aasvk.dk kan du
læse meget mere om uddannelsen, svæveflyvning og Aarhus Svæveflyveklub.
Du er også velkommen til blot at besøge os på
flyvepladsen. Der er aktivitet på pladsen hver
weekend fra kl. 9.30 - 18, samt tirsdag og torsdag fra 17 til solnedgang.

Aarhus Svæveflyveklub
True Svæveflyveplads
Bavnehøjvej 11, 8381 Tilst.
Tlf.: 8678 4866
www.aasvk.dk - info@aasvk.dk

I udkanten af Aarhus ligger vores lille oase
med masser af plads til at vi kan boltre os i luften.

