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Uitnodiging deltaweekend

Piloten
Club

Beste mede-deltapiloten!

Hierbij nodigen we je graag uit voor de Deltadagen in
Havelte. Op deze dagen kan je slepen, lierstarts
maken, leren slepen (met B2), meedoen aan een
landingsclinic en een barbecue. Wil je aangeven of je
komt en waar je belangstelling naar uit gaat? We

kijken alvast uit naar je komst!

De kosten voor gebruik van het veld bedragen € 15,- pp per dag, en de
barbecue op zaterdagavond is € 10,- pp. Je kan je aanmelding wijzigen tot
dinsdag 7 juni 12.00 uur. Daarna kunnen kosten in rekening worden
gebracht. Lieren is kosteloos. Voor eigen rekening zijn de sleepstarts (€ 25,-
per start), duovlucht € 130,- en verblijf op nabijgelegen camping De
Klaverkampen.

Als de Deltadagen niet doorgaan vanwege weersomstandigheden, wijken
we uit naar 30 juni t/m 4 juli.

Veiligheid: ieder die deelneemt, op welke manier dan ook, doet dit uiteraard
op eigen risico. De organisatie verstuurt vooraf het veldreglement aan wie
zich heeft aangemeld en we verwachten dat iedereen dit doorneemt en
ernaar handelt.

Van ieder wordt verwacht te helpen bij voorkomende taken, zodat we de
dagen met z'n allen tot een succes kunnen maken.
Klik op deze link om je aan te melden voor het de Deltadagen.

NK Berg 2022

Piloten
Sportcommissie

AGENDA 

9-6-2022 t/m 13-6-2022
Delta Weekend

(30-6-2022 t/m 4-7-2022)
(uitwijk delta weekend)

19-6-2022 t/m 25-6-2022
NK Berg 2022



Hallo deltavliegend Nederland!
 
Ook dit jaar heeft de sportcommissie haar best
gedaan om een Dutch Open Berg wedstrijd te
organiseren.
Dit willen wij graag door laten gaan, echter in een
iets ander jasje dan gebruikelijk.

We organiseren de deltavlieg-challenge 2022! Een vliegweek waarin er
iedere dag een vriendschappelijke (kleine-)taak wordt uitgezet, waarbij de
focus ligt op veiligheid en leren wedstrijdvliegen.
Het doel is om een gezellige vliegweek te organiseren, op een locatie waar
het vliegweer het beste is, zodat we zeker zijn van goede condities.
De locatie is om die reden nog niet bekend. We zijn echter al uitgenodigd bij
de deltavliegclub in Hochries (Zuid-Duitsland).
De deltavlieg-Challange 2022 is van 19 t/m 25 Juni. Ben jij er ook
bij? Geef je dan snel op via deze link.

Deelname kost € 35,-. voor de organisatie, T-shirt en prijzen.
 
Tot dan!
De Sportcommissie.

Voor beide evenementen: contact Adrie Bijsterbosch via de mail of
telefonisch 06-17 42 05 78

www.knvvl.nl/deltavliegen VOLG ONS OP     

 Wil je geen e-mails meer ontvangen, klik dan op afmelden.

Profiel aanpassen 
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