
Kære piloter og pilot elever,

I mit virke som Flyvechef i DHPU regi, er jeg flere gange blevet spurgt om nogle
retningslinier i forhold til Pilot Flyvning vs. Elev Flyvning på Strandbjerggård ved Rågeleje.

Problematikken ligger i at Strandbjerggård uden sammenligning er det bedste skrænt
skolingssted vi har på Sjælland. Og det eneste sted, hvor der er mulighed for at dele
skrænten op så der er mulighed have et sted som lever fuldt op til definitionen af et elev
flyvested i vores driftshåndbog, samtidigt med at færdiguddannede piloter kan flyve uden at
forstyrre elev skolingen.

Korrekt skolingsmiljø, DHB side 73:
Så rolige forhold som muligt, god afstand fra anden trafik, maksimal højde over terrænet og
tæt nok på landingsstedet. Hvis det er muligt, skal øvelserne udføres over vand med
begynder paraglider. Øvelserne kan også laves med en instruktør under en tandemflyvning.

Når man står på midten af starts og landingsstedet på Strandbjerggård og kigger ud over
havet, ligger skolingsstedet til højre og flyvestedet til venstre. Skolingsstedet er en del af
selve flyvestedet og det er ikke altid at færdiguddannede piloter respekterer at der bliver
skolet og glemmer deres holdninger og airmanship og overflyver området når der foregår
skolings aktiviteter. Dette kan i sidste ende kan medføre stressede elever, der måske
begynder at overveje at stoppe med at lære at flyve, eller ulykker, der kan have samme
udfald eller værre. Der er instruktører der har ytret ønske om et forbud mod at udføre
almindelig flyvning på den højre del af skrænten, hvilket undertegnede mener er at gå for
langt, når det hele handler om holdninger og airmanship.

Undertegnede har oplevet instruktører der radio skoler deres elever fra luften i
skolingsområdet, mens andre klubber udføre skolings aktiviteter, hvilket undertegnede ikke
mener er godt airmanship, da det både kan forstyrre og stresse eleverne.
Og instruktører der flyver tandem i skolingsområdet, mens der samtidigt foregår skoling,
hvilket undertegnede heller ikke mener er godt airmanship, da en tandem vinge er stor, kan
det forstyrre og stresse eleverne, samtidigt med at gøre det svært for eleverne at holde god
afstand fra anden trafik. Det er derfor ikke kun piloterne, men også Instruktørerne der gerne
må fokusere på og reflekterer over deres holdninger og airmanship, når de flyver og skoler
på på Strandbjerggård.

Flere piloter har ytret at skolingsområdet “kan” noget særligt og at det er en af grundene
til at de flyver der, selv om der ligger 7 km skrænt, hvis man flyver modsat retning af
skolingsområdet, de 7 km skrænt, gør det svært at argumentere for almindelig flyvning i
skolingsområdet, når der foregår skolingsaktiviteter.

Løsningsforslagene er følgende:

Færdiguddannede piloter bedes have fokus på deres holdninger og airmanship, når der
foregår skolingsaktiviteter på Strandbjerggård, så de ikke starter, lander og overflyver
skolingsområdet. Så er de med til at fremme et sundt og trygt skolingsmiljø.



De klubber som skoler, viser at de er i gang med skoling, ved hjælp af klub bannere, vind
pølser eller eventuelt et skilt “Skolings aktiviteter foregår”.

Pilotelever har streamers på deres seler, så det er tydeligt at se at der er elever i luften eller
på bakken.

Udenlandske piloter bliver af instruktører og andre piloter, informeret om at der foregår
skolingsaktiviteter på den højre del af skrænten og bedes respekterer dette og ikke forstyrrer
undervisningen.
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