AKTIVITETSKALENDER forår-sommer 2019
MIDTJYSK FLYVEKLUB - EKHG
Marts
21.

Klubaften med forskellige indslag fra de 2 Marokko-ture.
Vi starter aftnen med marokkansk fællesspisning kl. 18 (gerne tilmelding senest 19/3 til
h.b.sunds@secret / 28186746)
skyDemon v/Martin Bech kl. 19. - ??

28.

April
4.
7.
9.
11.-12.
18.
20. (el. 21.)
23.
27.

Ny hjemmeside - mød op til en præsentation og snak om muligheder kl.19
Åbent hus - Vi starter dog allerede kl. 9.00 med rundstykker. Derefter
flypolering inden tiltrængt frokost. Der bliver også tid til at snakke uge-klubtur(e).
E-IR
Klubtur til Udstilling Friedrichshafen. Se mere:
https://www.facebook.com/events/792992241072593/
Klubaften - træning i præcisionslanding. Vi starter kl. 18 med et par landinger inden
fællesspisning.
Træning til DM kl. 10-??. Evt. fællesgrill efterfølgende.
E-IR
DM i præsiscionsflyvning - alle er velkomne; enten til at deltage eller som hjælpere Om aftnen gallamiddag for deltagere og klubmedlemmer. Program udsendes
senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Maj
5.
16.
Uge 21
25.-26.

Åbent hus - og sidste tilrettelægges til årest uge-klubtur(e)
Klubaften
Årets uge-klubtur. Der er planlagt 1-2 ture til Østeuropa. Følg med på Facebook eller
ring til Henning 28186746 og hør nærmere.
”Pilot day”. DMU-arrangement i Herning i samarbejde med AOPA Sverige og Norge
samt Jeppesen, Bose og Riskpoint. Læs mere her (nederst):
https://www.motorflyvning.dk/contentServlet/gode-nyheder-at-starte-aaret-med

Juni
2.
11.
14.-16.
18.
20.

Åbent hus - Udstilling af fly fra flyvestation Karup og gæsteflyvning
E-IR
Klubtur - Kjeller i Norge
E-IR
Klubaften. Vi starter med fælles grill 18.

Juli
2.
7.
Uge 29
20.

Pilot-for-en-dag - flyvning med skolebørn. Meld dig gerne som pilot og/eller hjælper
Åbent hus og gæsteflyvning
Flyve-camping uge. Program udsendes senere. Kom og camper en dag, flere dage
eller hele ugen. Alle er velkomne.
”Veterandag”. Åbent for publikum kl. 10-17. Fustagefest om aftnen for alle hjælpere.
Vi kommer til at mangle hjælpere, så afsæt endelig dagen til det.

Hold øje med ændringer på Facebook/hjemmeside og kom gerne med
forslag og input til gode flyve-relaterede oplevelser.

