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   KONKURRENCE NR. 01 

 
 DATO: 08-01-2021 

 
Nationale vendepunkter. 
  
ETU har nedsat et lille miniudvalg bestående af Oluf Mauritsen og Øjvind K. Frank, der har til opgave at op-
rette en nyt nationalt vendepunkts-katalog.  
 
Kataloget tager udgangspunkt i de vendepunkter der tidligere har været anvendt til DM/SAC og i Termik-li-
gaen. Yderligere vil der blive tilføjet en del nye punkter, der hvor der tidligere har været få som f.eks. i Sønder-
jylland. 
 
Ud over at oprette kataloget, består opgaven også i at kvalitetssikre vendepunkterne. Det betyder bl.a. at: 

1. Koordinater bliver tjekket og rettet. 

2. Nedlagte flyvepladser fjernes, hvis der er en by i nærheden, flyttes TP derhen, hvis der ikke i forvejen 
findes et vendepunkt. Alternativt kan vendepunktet fastholdes, men navnet må ikke indikere, at det er 
en flyveplads. 

3. Smalle flyvepladser, < 25m ændres fra landbare flyvepladser til TP. 

4. Hvis der ved en flyveplads er flere TP, oprettes kun 1 (banemidten). 

5. Flyvepladsers orientering rettes. 

6. Manglende flyveplads kode, frekvens m.v. indsættes. 

 
Ændringer i forhold til tidligere: 

1. Vendepunktsnumre bliver 4 cifret. 

2. Koordinater vil blive angivet i grader, minutter, sekunder.  

3. TP-højde angives i meter 

 
Distribution: 

1. UHB 750 vil blive opdateret. 

2. Vendepunktsfiler vil blive tilgængelige via DSvU. 

3. Vendepunktsfiler vil blive tilgængelige Worldwide Soaring Turnpoint Exchange, hvorfra de kan down-

loades i mange forskellige formater. 

 
Vi vil gerne opfordre alle til at komme med konkrete forslag til nye vendepunkter i de områder, hvor der er få.  
 
Derudover vil vi gerne bede klubberne om at tage stilling til de vendepunkter, der ligger i forbindelse med de-
res flyvepladser, og om det vil være OK at oprette jf. ovenstående. 
 
Vi anmoder om at få tilbagemeldinger inden d. 15/2 – da vendepunkts-kataloget skal være færdigt inden sæ-
son start. 
  
Tilbagemelding sendes via mail til: Ojvind.Frank@Hotmail.com 
  
Med venlig hilsen 
Dansk Svæveflyver Union 
  
Oluf Mauritsen & Øjvind K. Frank 
På vegne af Elite- og Talentudvalget 
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