MIDTJYSK FLYVEKLUB

Flyveture i klubregi

Med luft under vingerne

Vores medlemmer har det ind
imellem med at
få udlængsel, og
så skal der krydses grænser.
Ikke kun landgrænser, men
personlige grænser.
Vi har alle nogle drømme og nogle ting, der skal
opleves. Der er andre med de samme tanker og
ideér, så det er bare at sætte sig sammen og få
startet planlægningen.

MIDTJYSK
FLYVEKLUB

Turene er i de seneste år gået vidt omkring. Alperne, Odessa i Ukraine, Rumænien, Tjekkiet,
Mallorca og meget mere.
Men turene til Endelave, Læsø eller Vejrø kan
være mindst lige så pragtfulde. Der er noget for
enhver eventyrer.

flyvning for alle
MIDTJYSK FLYVEKLUB
Herning Flyveplads
Skinderholmvej 25
7451 Sunds

Der skal brændstof til for at kravle en
tur over alperne….

Telefon: 3033 4082 (Katrine Nielsen)
Telefon: 2818 6746 (Henning Andersen)
E-mail: info@midtjyskflyveklub.dk
Web: www.midtjyskflyveklub.dk

Kontakt:
Formand, Katrine Nielsen — 3033 4082
Fly-ansvarlig: Henning Andersen — 2818 6746
E-mail: info@midtjyskflyveklub.dk

MIDTJYSK FLYVEKLUB - EN FLYVEKLUB MED DYNAMIK
Hvem er vi?
Klubbens medlemmer kommer fra hele landet
og repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. En journalist som besøgte klubben udtalte
”Jamen, I er jo ganske almindelige mennesker….”
Hvad havde han mon regnet med?
Vi er hverken rigere eller fattigere end ikkepiloter, men ofte har vi prioriteret anderledes.
Vi kan godt køre i en lidt ældre bil og holde
ferie på La Terazza, for at få råd til det vi brænder for, nemlig flyvning.
En måde at reducere omkostningerne på er at
få flysæderne fyldt op, når vi tager på tur, således at omkostningen pr. mand bliver mindre.

Klubbens eget fly

Arrangementer
Løbende året rundt arrangerer vi diverse klubaktiviteter, så der er noget for alle. Det kan være
udflugter til museer, frokost på en af vores mange små øer, grillhygge på flyvepladsen, mm samt
selvfølgelig én eller flere ture til udlandet.
Vi holder åbent hus hver den første søndag i måneden kl. 14 til 17 på flyvepladsen i Herning,
hvor vi byder på kaffe og kage. Alle er velkomne
til fælles hyggesnak, historie-udvekslinger og
selvfølgelig en flyvetur, hvis vejret arter sig.
Hold godt øje med vore hjemmeside og facebookside, som begge løbende bliver opdateret med de
seneste tiltag.

Der findes et online booking system til at administrere, hvem der har flyet hvornår. Her kan alle
klubbens medlemmer booke damen, og selvom
vi er mange medlemmer, er det oftest ikke
svært at finde tid til en tur.

Aldersmæssigt er vi en ung klub. Hvor gennemsnitsalderen i nogle klubber er langt over
50 år, er vi gennemsnitligt under 40. Det er
dog ikke en kvalitet i sig selv, men vi gør meget
for at fremstå nyskabende og fuld af initiativ.
Vi har et godt samarbejde med Midtjysk Flyveskole, som bl.a. betyder at klubbens medlemmer får gratis instruktørtime i forbindelse med
fornyelse af rettigheder.

Her har vi klubbens helt egen tøs, OY-CTZ. En
Cessna 172, som både kan lejes af medlemmer
og bruges til skoleflyvning. Vi er gode til at holde omkostningerne nede, så hun er en af landets billigste at leje.

Landingskonkurrencer

Navigationsture
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Airshows og fælles udflugter
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