Program
Fredag d. 26. april
Der er mulighed for at komme allerede fredag og få gode råd og vedledning fra andre
piloter.
Kl. 17 afholdes ordinær generalforsamling i Luftsport Danmark, som du selvfølgelig er
velkommen til at deltage i.
Lørdag d. 27. april
Mesterskabet åbnes kl. 09:30
Der er briefing kl. 09:45 og derefter en navigationstur af ca. en times varighed
Om eftermiddagen er der landingskonkurrence.

Hver deltager flyver 4 landinger:
1
2
3
4

en almindelig motorlanding
en glidelanding hvor flaps er tilladt
en glidelanding uden brug af flaps
en motorlanding over forhindring

Præmieoverrækkelsen finder sted lørdag ca. kl. 17
Lørdag aften er der middag og festligt samvær.

DM-regler
Reglerne kan hentes på Luftsport Danmarks hjemmeside www.luftsportdanmark.dk
Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.
Der flyves i to klasser: I A- eller B-klassen. Solo eller med navigatør.
A-klassen:
Ønsker man at kvalificere sig til ”landsholdet”, skal man deltage i denne klasse (solo).
B-klassen:
Man flyver samme rute som A-klassen, men de fotos, som skal lokaliseres undervejs, er
lettere og kommer i den rækkefølge, de er nummereret.

DM i Præcisionsflyvning

2019
Luftsport Danmark og MIDTJYSK FLYVEKLUB
inviterer til
Danmarksmesterskab i Præcisionsflyvning
på Herning Flyveplads lørdag d. 27. april 2019

Tilmelding til DM 2019 - Herning Flyveplads

FAI-licens
De deltagende piloter skal have en gyldig FAI-licens. Fornyelse og udstedelse kan ske
ved tilmeldelsen til DM eller direkte til Luftsport Danmark.
Overnatning
Der er mulighed for camping på EKHG efter flyveklubbens anvisning.
Andre muligheder:
Danhostel Herning
https://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-herning
Scandic Herning
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/herning
Dropzone Denmark
https://dropzonedenmark.dk/overnatning/

Pilot navn
Adresse
Postnr. og by
e-mail
Tlf.
FAI licens nr.
Klasse (A/B)
Navigatør
Fly registrering
Fly type
TAS

Gebyrer pr. fly
Deltagerafgift pr. fly
Gebyrer pr. person
Morgenmad og frokost, lørdag
Middag, lørdag
Kontingent til DMU-sport for 2019
FAI licens (kun krav til pilot)
I alt

Antal
1

Pris
300

I alt
300

120
200
100
200

Beløbet bedes indbetalt til bankkonto: 3470 - 3470046171
Startafgifter betales direkte til EKHG under DM
Jeg er indforstået med, at der ikke findes hangarplads og at flyet parkeres på egen risiko.
Tilmelding er først gældende når deltagergebyret er modtaget.
Tilmelding er bindende og deltagergebyrer refunderes ikke ved afmelding.
Tilmelding senest tirsdag d. 23. april - ndata@post3.tele.dk - Tlf. 20 49 62 82

Alle piloter er velkomne, også UL og motorsvævefly piloter.

