
Grundlæggende Strækflyvning 

Sidste år indførte Herning Svæveflyveklub en ordning som har det formål at der også efter endt 

grundskoling er et tilbud om videreuddannelse indenfor det som hele svæveflyvningen i bund og grund 

handler om – stræk- og termikflyvning. Gennem vinteren har vi arbejdet på tilpasninger og således er vi klar 

til at tilbyde klubbens medlemmer en endnu bedre service i år. 

Stræktrænerordningen tjener to formål. Det ene formål for stræktræneren er at bistå klubbens 

medlemmer med hjælp, råd og vejledning til både stræk-, opgave- og termikflyvning på en flyvedag. Dette 

betyder at hvis man eksempelvis gerne vil flyve en stræktur, eller måske blot have noget termiktræning i to-

sædet, står stræktræneren til rådighed – man skal blot gå ind på hjemmesiden og booke stræktræning 1 

eller 2 (formiddag / eftermiddag) – husk også at booke VN såfremt man ønsker to-sædet flyvning. Hvis 

man selv planlægger en stræktur, og måske ønsker forslag til opgave, hjælp til programmering af Oudie, 

eller anden råd og vejledning, kan der også her hentes hjælp fra stræktræneren.   

Det andet formål er muligheden for at klubbens medlemmer, som regel nybagte S piloter, kan gennemgå et 

struktureret uddannelsesforløb (Grundlæggende Strækflyvning), som har til formål at lære S-piloter uden 

strækerfaring at forberede og udføre strækflyvning.  

Målsætning for Grundlæggende strækflyvning 

Meningen er ikke at man skal være super-konkurrencepilot når man er færdig med uddannelsen, og 

målsætningen er formuleret således: ”Strækflyvningsuddannelsen har til formål at bibringe S piloten den 

fornødne teoretiske viden og praktiske kunnen til at denne selvstændigt kan forberede og gennemføre en 

opgaveflyvning på min. 90 km (eksempelvis firkanten) på et ensædet fly uden hensyntagen til 

gennemsnitshastighed, samt være i stand til, efter gennemført opgave, at analysere sin flyvning via logfil.” 

 

Gennemførelse og booking 

Uddannelsen er delt op i fire dele; Teori, Praktisk forberedelse, Flyvning og Debriefing. Den teoretiske del 

vil normalt blive gennemført via et tre-afteners kursus afholdt i vintersæsonen, men grundet arbejde har 

jeg ikke haft mulighed for at gennemføre denne undervisning i 2015/2016, men tilbuddet kommer på et 

senere tidspunkt.  

 

Den praktiske del gennemføres henover flyvesæsonen, på de flyvedage hvor der er stræktræner til 

rådighed. På sigt er meningen at vi har stræktrænere på vagt på alle officielle flyvedage, men i 

opstartsfasen gælder tilbuddet desværre kun på udvalgte dage, som findes i slutningen af denne artikel, 

eller ved at kigge på klubbens kalendere hvor de er mærket med ”Stræk”.  

 

Som sagt bookes stræktræningen på klubbens hjemmeside. Der skal ikke bookes hvis man blot ønsker lidt 

ad-hoc råd og vejledning, men ønsker man at ”optage” stræktræneren med enten to-sædet flyvning, eller 

måske par-flyvning i hvert sit ensædet fly, skal man booke. Er man dog på pladsen og stræktræneren er fri 

og der står et ledigt to-sædet fly, skal man ikke holde sig tilbage fra at spørge om muligheden for en tur – vi 

vil hellere end gerne have noget at lave!   

 

Det er til enhver tid ”eleven” som betaler for flyvningen, men bestyrelsen har besluttet forsøgsvis at lave en 

rabatordning for de piloter som indgår i det strukturerede uddannelsesforløb, som således for 150,- i rabat 

på flyvning på VN, indtil alle flyvenormer er afsluttet. Der er i start computeren oprettet et nyt fly med 



koden ”VNX”, som skal benyttes ved disse flyvninger. Det skal dog nævnes at det er ”eleven” selv som skal 

sikre at flyvningen registreres under ”VNX” 

 

Brug ordningen… 

Vi har allerede været i kontakt med de medlemmer som lige har fået S eller er tæt på, og der er stor 

interesse i at deltage i denne ordning. Men der skal også lyde en opfordring til de medlemmer som måske 

ikke har den store stræk- eller termikerfaring og gerne vil have hjælp, til at benytte ordningen. Vi er til for 

jer, og som tidligere nævnt vil vi rigtig gerne have at denne ordning bliver en succes og brugt så meget som 

muligt, så man skal ikke holde sig tilbage. Hvis du har spørgsmål så tag fat i en af stræktrænerene eller 

undertegnede. 

 

Stræktrænervagter, første halvår 2016 

 

Thomas Grove (THG)   
Thomas Laugesen (THL)   
Peter Fisher Jensen (PFJ)   
Christin Nielsen (CHN)   
Bjarne Sørensen (BJS) 
Arne Boye-Møller (ABM) 
 

 
Maj: 7/5 (BJS) – 14/5 (PFJ) – 21/5 (ABM) - 22/5 (CHN) – 28/5 (THG) - 29/5 (THL) 
Juni: 4/6 (BJS) – 5/6 (PFJ) – 11/6 (CHN) – 12/6 (THL) – 18/6 (THG) – 19/6 (CHN) – 25/6 (ABM) 26/6 
(BJS)  
 
 

 


