Svævethy
Prøv et anderledes og spændende arrangement i flyvningens tegn.
Flyvning fascinerer mange mennesker, og det gælder sikkert også for mange medlemmer i jeres
firma/forening. Når I planlægger den kommende sommers fyraftensarrangementer, firmaudflugter eller
blot en anderledes tur eller et møde i andre rammer, så overvej et besøg hos os i Nordvestjyllands
Flyveklub – Svævethy. Vi vil gerne vise flyvepladsens faciliteter frem og introducere jer til fritidsflyvningens
spændende verden.
For et rimeligt beløb kan vi dække op til ca. 40 gæster i klubbens lokaler og hvis det ønskes, tænde op for
grillen. Madkurven tager I selv med. For de af jer, som er interesseret, kan vi arrangere prøveture med
klubbens rutinerede piloter ved pinden.
Det kan oplyses at Svævethy’s piloter ikke modtager nogen form for vederlag for flyvning med gæster og
klubben stiller materiel gratis til rådighed. Dog skal der betales et lille beløb til driftsomkostninger og til
landingsafgift for benyttelse af flyvepladsen
Om os
Nordvestjyllands Flyveklub – Svævethy opstod i Thy – deraf navnet. Men for 35 år siden flyttede klubben til
Mors og oprettede Morsø Flyveplads, som vi i dag driver som offentlig flyveplads. Gennem medlemmernes
energiske indsats har vi opbygget en stor og moderne flyveplads, og vi har pt. 9 fly.
Om flyvning
Flyvning er for personer i alle aldre. Vores yngste pilot begyndte som 14 årig, vores ældste pilot var 59 år.
At lære at flyve i svævefly og motorsvævefly kræver kun et normalt helbred. Det er hverken svært eller
specielt dyrt - koster ca. som et kørekort -, men det tager tid, fordi uddannelsen er meget grundig.
Programmet kan se sådan ud:
• Velkomst
• Rundvisning på flyvepladsen og besigtigelse af fly
• Kort illustreret foredrag om fritidsflyvning og dens glæder
• Spisning og sideløbende hermed prøveture
• Foreningsmøde/hyggesnak
Ring til mig og aftal nærmere på tlf. 97 72 36 17 eller 21 48 12 17, eller send en mail på adressen
pkortbek@privat.dk
Med venlig hilsen,
Peder Kortbek.
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