Svævethy
Nordvestjyllands Center For Fritidsflyvning

Lær at flyve uden motor - Det er den "sande" svæveflyvning. Efter at du har sluppet wiren fra
spillet eller tovet fra slæbeflyet er det op til dig og vejret om du vil flyve 5 minutter eller 5-6 timer.
Måske vil du nyde udsigten over Mors eller flyve ud på de store opgaver. For eksempel en flyvning til
Sønderjylland og retur eller en lidt mindre tur. Måske er du et konkurrencemenneske? Her kan du
deltage i konkurrencer i ind- og udland.
Lær at flyve med motor - I motorsvævefly er det motoren og vejret der bestemmer, hvor lang
tid du kan flyve og hvorhen. Hvor kan man så flyve hen? - Du må flyve rundt i hele Danmark, og du må
lande på små flyvepladser eller større lufthavne, f.eks. Roskilde eller Billund.
Kvittering for prøvetur I indmeldelse
Ved indmeldelse betales for minimum 1 måned. Herefter forfalder betalinger månedsvis forud.

Prøvetur Svævefly, 15 min, kr. 120,-

Dato:

Navn:

Prøvetur Flyslæb til 600 meter, kr. 360,Prøvetur Motorsvævefly, 20 min, kr. 360,-

Betalt kr.

Modtaget af:

Indmeldelse
Morsø Flyveplads • Mejerivej 13. Tødsø • 7900 Nykøbing M • www.svaevethy .dk
Hjemsted: Thisted • Tilsluttet: Dansk Svæveflyver Union, Kongelig Dansk Aeroklub og Danmarks Idræts Forbund

Denne del beholder gæsten:
Svæveflvvning: Vises på startstedet •

Motorsvæveflvvning: Vises til piloten

PRØVETUR. Vigtigt! Udfyldes venligst med blokbogstaver:
Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:

Telefonnr.:

Mobilnr.:

By:

E-mail:
Betaling er modtaget for prøvetur:

Svævefly 120,-

Flyslæb/Svævefly 360,-

Modtaget af Svævethy medlem:
Beløb:

Swipp:

Motorsvævefly 360,Kontant:

Dato:

Bemærkninger :
Svævethy må ifølge luftfartsloven ikke udføre flyvning af erhvervsmæssig karakter, for eksempel sælge polterabend
flyvning og lignende. Derimod må klubben gerne få dækket omkostningerne for prøveture til enkeltpersoner og
grupper af interesserede som af egen fri vilje ønsker at gøre sig bekendt med svæveflyvning. E-mail adresser bliver
kun brugt til at informere om Svævethy. De bliver ikke overgivet til andre.

Denne del beholder Svævethy. Den lægges i postkassen sammen med betalingen.

