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Til Svæveflyveklubberne.    

MEDDELELSE NR. 14 
 

   ORGANISATION NR. 04 
 

 DATO: 6. april 2020  
 

 

COVID-19 Opdatering. 
 
Situationen omkring smittespredningen har ændret sig lidt i den seneste uge. Statsministeren har dags 
dato fremlagt et program for, hvordan Danmark forhåbentligt kan åbnes igen. 
 
DSvU maner stadig til forsigtighed og respekt for alle de i samfundet, som må yde en kæmpe indsats, 
men vil samtidigt godt løsne en lille smule på den tidligere henstilling angående flyvning. 
 
Vi ændrer derfor med virkning fra i dag vores henstilling til medlemmer og klubber. Der er som tidligere 
tale om en henstilling, ikke et påbud. Det er op til den enkelte klub at sikre at aktiviteterne i klubben fore-
går på en forsvarlig måde. 
 

- Klubhuse holdes fortsat lukket, bortset fra adgang til toilet og håndvask. 
- Organiserede klubaktiviteter, møder og kurser må kun finde sted via elektroniske medier. 
- Briefing afholdes udendørs, eller i hangaren med god afstand. 
- Der må ikke være mere end 10 personer samlet, og det gælder hele flyvefeltet som et sted.  
- Overhold reglerne for social afstand på 2 meter. 
- Der kan afvikles flyvninger med en person ombord. Vi anbefaler at alle håndtag, overflader, hood-

kant etc. i flyet afsprittes, når der skiftes pilot. 
- Vi anbefaler, at der ikke indtil videre organiseres to-sædet skoling med instruktørvagter. Vi arbej-

der på løsninger, der muliggør dette. 

- Brug handsker når fly skubbes ind og ud af hangaren. Brug også handsker og under flyvning i fly, 
som anvendes af mere end en pilot. 

- Undgå udelandinger, 4 klubmedlemmer i en bil er ikke ønskeligt. 
- Arnborg er igen åben. De lokale klubber skal indbyrdes aftale hvordan det sikres, at forbuddet 

mod mere end 10 personer overholdes.  
- Husk at det er først på sæsonen, vi er alle lidt rustne efter en lang vinter. Flyv fornuftigt. 

 
Umiddelbart efter Påske vil Hovedbestyrelsen drøfte aktiviteterne i den resterende del af foråret, herun-
der bland andet om Danmarksmesterskaberne kan afholdes som planlagt. 
 

Med venlig hilsen 

Dansk Svæveflyver Union 
 
 
 
 
 


