
Tilmelding til Sirius Rally 2014 
 

Send til:   DMU-Sport - v/ Vagn Jensen, Skalmstrupvej 18, 8930 Randers NØ 
                         e-mail: ndata@post3.tele.dk, fax 86 44 00 33, tlf, 20 49 62 82 

 

 

Pilot:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

e-mail:  

Tlf:  

A/B klasse:  

Navigatør:  

Fly reg.:  

Type:  

TAS:  

 
Antal  Á pris                       I alt   

 Deltagerafgift pr person  300.- kr.  

 Frokost og kaffe formiddag og 
eftermiddag pr. person 

100,- kr.  

 Festmiddag lørdag, pr. person 250,- kr.  

Total    kr. 

 
 
 
 
 
Jeg er indforstået med at der ikke findes hangarplads og at flyet parkeres på 
egen risiko. Tilmeldingen er først gældende når deltagergebyret er modtaget. 
Tilmeldingen er bindende, og deltagerafgiften kan ikke refunderes ved 
afmelding. 

 

Tilmelding senest d. 23/8 – 2014 på e-mail ndata@post3.tele.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
I samarbejde med Skive Flyveklub indbyder 
Sirius International Aviation Insurance og DMU-Sport  
til en spændende Rally-dag på Skive Flyveplads. 
 
Præmie til klubben med flest deltagende piloter, så grib fat i dine 
klubmedlemmer. Dette gælder selvfølgelig også UL-piloter. 
Du må have lige så mange navigatører med i flyveren, som du 
har plads til. Så tag gerne familie og venner med også. 
 

Sirius Air Rally: 
 

 Flyveplanudregning 
 Navigationstur - i det smukke midtjyske landskab 
 Landinger 
 Flykending 
 Og ikke mindst godt socialt samvær med mange andre 

flyve- interesserede. 
 
 
Formålet med Sirius Rally er at give deltagerne en god oplevelse 
samtidig med at man får genopfrisket sine flyvefærdigheder til gavn 
for flysikkerheden. Det er således ikke en betingelse for at deltage at 
du er et konkurrencemenneske - og klubkonkurrencen vindes således 
af den klub, der kan mønstre flest deltagende piloter. Få derfor fat i 
dine klubkammerater og kom til Skive og få en god oplevelse. 
 

Søndag d. 31. august er reservedag, såfremt vejret lørdag er for dårligt 
til afvikling af rallyet. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sirius Air Rally 2014 
 

Skive Flyveplads - lørdag d. 30. august 2014 

 

 

Beløbet bedes indbetalt til:   Bank   3470 - 3470046171 
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Program  
 

09:00 briefing 

 

GRUPPE 1   GRUPPE 2 

 

09:30 1. opgaveuddeling 09:30 flykending 

10:30 1. take off 12:30 Frokost 

13:00 1. landing 13:30 1. opgaveuddeling 

12:30 Frokost 14:00 1. take off 

14:00 Sidste landing 16:30 1. landing 

14:30  flykending                         17:30 Sidste landing  

Vi forbeholder os ret til ændring af tiderne     

19:00 Rally middag og præmieoverrækkelser. 

 
Søndag d. 31. august er reservedag 
 

 
Der flyves efter de internationale rally regler som kan hentes på 
www.luftsportdanmark.dk  
 
Sirius Air Rally flyves i 2 klasser:  
Begge klasser flyver samme rute.  
 

A klasse  B Klasse 

+/- 2 sek. i tidskontroller +/- 10 sek. i tidskontroller 

Billeder ikke i rækkefølge Billeder i rækkefølge og lettere end A 
 
Der udleveres kort, rutebeskrivelse, fotos, observationsskema, samt den 
computerplan, som turen skal flyves efter. Der vil være tid til at 
færdiggøre kortet med minutmærker mv. inden starten. 
 
Der foretages i år en touch & go landing på Skive flyveplads. Landinger 
er almindelige motorlandinger, som bliver bedømt efter rallyreglerne,  
Flyvningen afvikles i 2 grupper. 

 
 
 

Mens første gruppe flyver, løser anden gruppe opgaverne i 
flyveplanudregning og flykending. 
Efterhånden som deltagerne i første gruppe kommer tilbage får de 
udleveret tilsvarende opgaver, mens gruppe 2 flyver. 
 
Deltagere skal selv sørge for eventuel overnatning og afregning for 
samme. Der er følgende muligheder:  

 
Overnatning 
 
Der er mulighed for camping på EKSV efter flyveklubbens anvisning. 
Der er også mulighed for overnatning i klubhus: Tlf. 97 53 69 77 
Derudover findes følgende i Skive by:  
Skive Vandrehjem   www.danhostel-skive.dk 
Hotel Strandtangen  Tlf. 96 76 08 00 
Hotel Gl. Skivehus   Tlf. 97 52 11 44. 
 
 
Tilmelding senest 19.august til DMU-Sport. 
Brug tilmeldingsskemaet på bagsiden. 
 
Der er igen i år en præmie til klubben med flest deltagende piloter: 
3.000,- kr. 
 
Så grib fat i dine klubmedlemmer og få dem med. 
 
Der medajler til tre bedste i hver gruppe. 

 
 
 
Det er en betingelse for at få præmie, at man er til stede ved 
præmieoverrækkelsen. 
 
Har du spørgsmål i øvrigt er du velkommen til at kontakte DMU-Sport. 
Vagn Jensen +45 20496282 

 

 
 

http://www.luftsportdanmark.dk/
http://www.danhostel-skive.dk/

