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Forholdsregler ifm. Corona og flyvning 
 
For at afvikle flyvning sikkert og uden at gå på kompromis med myndighedernes anbefalinger har 
vi udarbejdet nedenstående retningslinjer. 
 
Myndighederne skriver: 

• Vask hænder hyppigt eller brug sprit. 

• Begræns fysisk kontakt, hold mindst 2 m. afstand. 

• Host i ærmet ved albuen. 

• Bliv hjemme hvis du er syg eller i risikogruppen. 

• Højst 10 personer samlet på et sted. 
 
Der må ikke på noget tidspunkt være samlet mere end 10 personer på et sted, del op og gå et 
andet sted hen, hvis det nærmer sig 10 - vi har masser af plads, brug den. 
 

• Evt. briefing / debriefing afholdes udendørs, eller i hangaren med god afstand, maks. 10 
personer. 

• Samling af fly skal ske med overholdelse af minimumsafstande. Hvis du under samling af 
større fly er nødt til at komme tættere på andre personer end 2 meter, så skal der bruges 
ansigtsmaske. 

• Reglen om mindst 2 m. afstand mellem personer betyder at der kun kan flyves 2 sædede 
fly med særlige foranstaltninger: 

• Tosædet flyvning begrænses til; skoleflyvning, flyvning hvor der et krav fra 
myndigheder, eller behov ud fra en betragtning om flyvesikkerhed. (uddannelse, 
forårscheck og flyvninger med instruktør for at holde sit certifikat gyldigt). 

• Planlæg flyvningen udenfor cockpittet inden ombordstigning. 

• Begræns tosædede flyvningers længde så meget som muligt, uden at det må gå ud over 
flyvesikkerheden. 

• En flyvning skal tage den nødvendige tid, men hvis en elev f.eks. skal fokusere på 
starter eller landinger, så undlad termikflyvning. 

• Flyv så vidt muligt med ansigtsmaske i et tosædet fly, der kan dog være problemer med 
at briller dugger. 

 

• Wirehenter og Spilfører afspritter køretøjet inden det tages i brug. 

• Kun 1 person på/i flyhenter / køretøjer / campingvogn / spil. 

• Så vidt muligt: Samme person bemander wirehenter/flyhenter/spil - ved skift skal dette 
være eksplicit aftalt - og der skal sprittes af. 

• Flyvninger med en person ombord kan selvfølgelig afvikles uden ansigtsmaske). Vi 
anbefaler at alle håndtag, overflader, hood-kant etc. i flyet aftørres med sæbevand på en 
klud, når der skiftes pilot. (Hood kan ikke tåle sprit). 

• Brug gerne handsker når fly skubbes ind og ud af hangaren. Brug også gerne handsker ved 
flyvning i fly, som anvendes af mere end en pilot. Brug handsker når du taster på startsted 
PC’en. (Man er mindre tilbøjeligt til at røre sig i ansigtet med en handske på - tag dine egne 
med). 

• Luk hood før der kobles (som altid). 
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• Undgå udelandinger, hvis det sker, så kør i hver sin bil; 4 klubmedlemmer i en bil er ikke 
ønskeligt. 

• Begræns ophold i klubhus. 

• Der er håndsprit til klubhus, spil og startsted. 
 

• Husk at det er først på sæsonen, vi er alle lidt rustne efter en lang vinter. Flyv fornuftigt. 
 

• Det vigtigste: Tænk dig om, brug din fornuft. 
 
Hjælp alle med at holde afstand - sig det hvis nogen er for tæt på hinanden eller på dig. 
 
Det er et fælles ansvar; så hjælp med ekstra rengøring af kaffemaskine, toiletter, berørte 
overflader, håndtag i fly, flyhentere og klubhus mm. 


