Navigation med logger
Klubben har indkøbt en GPS logger, som muliggør, at vi kan køre en
navigationskonkurrence hen over sommeren. Udnævn din kone/mand eller nabo til
navigatør, henvend dig til undertegnede og få udleveret kort med rute, driftsflyveplan,
ur, logger samt råd og vejledning i, hvordan denne sjove og spændende opgave gribes
an. Det vil også være muligt at download rute, flyveplan og vejledning fra hjemmesiden
i løbet af kort tid, ligesom logger og ur vil blive lagt tilgængeligt på
flyvepladsen.
Vi har lavet en nem lille rute, som går ud fra EKHG og ender på EKHG igen.
Turens længde er ca. ½ time. Det drejer sig om at flyve ruten så nøjagtigt
som muligt og tiden skal passe så godt, man nu formår at få den til det.
Til ruten hører en flyveplan lavet i excel. Distance og TT har vi
udregnet og indsat. Du skal selv, på det tidspunkt du vil flyve
ruten, indsætte den fart, du vil flyve med samt vindretning og hastighed.

Når ruten er gennemfløjet, afleverer du loggeren med data over flyveturen til undertegnede. Herefter
udregner vi dine point/strafpoint og sender dig en fil over din flyvning.
Du behøver ikke deltage i konkurrencen for at bruge loggeren.
Efter flyvning af ruten kan du vælge, om den skal indgå i konkurrencen MIDTJYSK MESTERSKAB i
Navigationsflyvning. Mere om dette senere.

Kig ud til flypolering og grill lørdag (30/6) eller til åbent hus søndag eftermiddag (1/7) og hør, hvordan du
kommer i gang. Eller gå selv i gang. Du kan selvfølgelig også altid ringe til undertegnede og høre hvordan du
bedst kommer i gang.

DMU har også lavet nogle ruter, som du kan flyve med loggeren. Når du har fløjet en rute, er du
velkommen til at indsende data til DMU og deltage i danmarksmesterskabet i Sirius Air-nav med flotte
præmier bl.a. en cockpittur med Air Greenlands A330 til Grønland.
Læs mere her: http://www.sirius-air-nav.dk/

Ud over Midtjysk Flyveklubs egen logger stiller Herning Flyveskole også en logger til rådighed, så flere kan
deltage på samme tid.
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