Lær at flyve

Om flyvepladsen

Velkommen i

Lemvig flyveklub
Du er en person mellem 14 og 70 år med et
almindeligt helbred og har lyst at gå i gang
med en ny spændende sportsgren. Der skoles fortrinsvis i weekends og efter aftale
med instruktørerne. Skoling kan foregå på
motorsvæver, svævefly eller i kombination.
For at opnå certifikat - det såkaldte "S" - skal
en skriftlig teoretisk prøve bestås. Teorikurset afholdes i vintermånederne.

Flyvepladsen ejes af Lemvig kommune og
har betegnelsen EKLV. Den er beliggende 2,7
NM syd for Lemvig (N56 30.2 E008 18.7) med
højden 100 fod/ 30 meter over havet. Der er
en meget god græsbane med orienteringen
08/26. Radiofrekvens 123,50 MHz.
Pladsen administreres af Lemvig svæveflyveklub .

Få aftale om en prøvetur med instruktør!

Om klubben

På www.lemvig.com findes yderligere information om flyvning og klubben, billedgalleri
med luftfotos, gode links m.v.

Lemvig flyveklub er stiftet i 1969 og har godt
og vel 40 voksne medlemmer. Klubben har
gode faciliteter, godt grej og en god økonomi.
Klubadresse:
Ringkøbingvej 127, 7620 Lemvig
Telefon 9788 4380
Formand:
Knud Pedersen
Telefon 9788 9807
Mobil 2446 1640
Mailadr. : mail@lemvig.com

www.lemvig.com

Om fritidsflyvning

Svævefly

Motorsvæver

Vi vil med denne folder gerne introducere

Et svævefly svæver på de opadgående vinde

dig til fritidsflyvningens spændende verden .

(termik), som solens opvarmning af jorden

At flyve er en sport, der både giver gode ud-

giver. Disse opvinde gør det muligt for svæ-

fordringer og store oplevelser.

veflyet at flyve i mange timer, opnå højder

Det er for personer i alle aldre og kræver kun

på op til 3 km. og tilbagelægge distancer på

et normalt helbred. Det er hverken farligt,

flere hundrede kilometer. Selvom svæveflyv-

svært eller specielt dyrt - koster ca. som et

ning dyrkes af flere tusinde danskere ser og

kørekort -, men det tager tid, fordi uddannel-

hører man normalt ikke meget til svæveflye-

sen er meget grundig.

ne, når de lydløst bevæger sig omkring i stor

En motorsvæver har ikke så gode svæveegenskaber som et rent svævefly, men det
giver så en række andre muligheder. Vi benytter flyene til skoling, som slæbefly og til
lokalflyvning samt længere ture. Indenfor
en times tid kan man nå eks. Samsø.
Af fjernere rejsemål for klubbens medlemmer har der været Gotland, Bornholm, Polen
samt Kanaløerne.

højde under de drivende sommerskyer.

Lemvig flyveklub har en flypark, der giver
mange muligheder. Uanset om man vil flyve
alene eller være 2, flyve med eller uden motor, blot hyggeflyve eller deltage i konkurrencer, flyve lokalt eller tage på længere ture, kan det lade sig gøre. Der flyves motorsvæver året rundt, men svæveflyene er pakket ned i transportvogne i vintertiden. Vi flyver kun om dagen og er naturligvis afhængige af vejret.

Klubben ejer 3 svævefly:

Klubben ejer 3 motorsvævefly:

OY-XCX, enkeltsædet

OY-XZL, C-Falke fra 2002

OY-LVX, to-sædet

OY-XZV, Super Dimona fra 2008

OY-LSX, enkeltsædet, selvstartende

OY-HLX, C-Falke fra 2010

Såfremt flyet ikke selv kan starte, benyttes
spil eller flyslæb.

