Invitation
AOPA DMU Safety Day
I år med fokus på start/landing og radio fraseologi
Lørdag den 19. september 2020 - Herning Flyveplads

Kære AOPA DMU medlem
Vi inviterer dig hermed til Safety Day 2020.
I år er der etableret et Covid-19 resistent arrangement. Da vi begyndte planlægningen af dette års
Safety Day vidste vi at Covid-19 ville blive en udfordring, men kendte ikke omfanget. Vi valgte at
helgardere. Derfor kan arrangementet gennemføres, så længe der ikke er et reelt flyveforbud.
Safety Day 2019 var omfattende, med foredrag og mange deltagere, fælles spisning og en relativ stor
logistik. Vi som planlagde det brugte mange kræfter på planlægningen. I år er det jer deltagere, der
skal trække i ”arbejdstøjet” med bl.a. hjemmeopgaver.
Forberedelser til Safety Day
Som deltager skal du på forhånd løse et par planlægningsopgaver. Det er som udgangspunkt din egen
flyvemaskine, der indgår i opgaveløsningen.
Af hensyn til Covid-19 kan man kun deltage, hvis man ankommer i et fly, det beder vi jer respektere.
Flere piloter i samme fly kan deltage, mere info herom i afsnittet ”På selve dagen”.
Efter arrangementet er gennemført bliver opgaverne til rådighed for alle på hjemmesiden
Når du har løst opgaverne, sender du dem til ph@aopa.dk. Vi udlodder en præmie blandt de
indsendte opgaver.

Vi kender mange flytyper, men vi skal bruge den aktuelle vægt og balance på dit fly, din tærskel
hastighed mv. Du modtager et dokument til udfyldelse, efter tilmelding.
Ved landing I Herning beder vi dig udlevere en kopi af din planlægning med vægt og balance samt
start og landingsdistance beregning på Herning Flyveplads’ asfaltbane. Du skal indlevere en flyveplan.
Vi anmoder dig om at krydse enten Billund eller Karup CTR på vej ud eller hjem fra Herning.
På selve dagen
Ved tilmelding får I en slot tid til landing på Herning. Første slot tid er 08:00 UTC, derefter med 20
minutters interval. Afgangsslot anmodes på lufthavnen og bliver på minuttal 10, 30 og 50.
Ved landing på Herning videofilmer vi landingen. Efter landing og taxi til parkering, vil der være en lille
opgave til alle ombordværende. Når man er landet og opgaverne løst og snakken med eventuelle
medpassagerer og andre luftfartøjers besætninger rinder ud, anmodes om slottid til afgang. Derefter
afgang og vi videofilmer starten. Fly hjemmehørende på Herning kan naturligvis deltage, for dem
bliver det først start så landing.
Et fly kan godt flyve med f.eks. 3 piloter ombord og udføre 3 landinger og 3 starter. For nuværende
dog kun én start og landing pr. pilot. Deltagergebyret på 200 kr. er tænkt som 100 kr. til
arrangementet og 100 kr. til startafgift, så flere flyvninger koster kun startafgiften ekstra.
Efterfølgende vil vi sammenholde landings- og startdistancen med de data du på forhånd har
indsendt.
Copenhagen Information vil give informationer, Billund og Karup ATC vil give relevante klareringer og
samtidig lytte til jeres fraseologi og notere eventuelle fejl. Formålet er ikke at mule nogen, men at
finde ud af hvor der generelt er plads til forbedringer. Har du engelsk sprogpåtegning, venligst brug
Engelsk fraseologi.

Praktisk info
Covid-19 sikringen betyder, at du selv medbringer forplejning. Der er naturligvis toiletadgang på
Herning Flyveplads, men det er ikke nødvendigt at komme på havnekontoret, vi håndterer
landingsafgiften, som en del af deltagergebyret.
Der er mulighed for at parkere på pladsen og mødes med de øvrige deltagere. Det er efter eget valg.
Der kan tankes på Herning Flyveplads, men af hensyn til logistik, vil Herning Lufthavn gerne på
forhånd have oplyst om du forventer at tanke efter landing.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 15. september, kl. 20.
Tilmelding sker til, Paul Harrison på e-mail: ph@aopa.dk
Ved tilmelding oplyses:






Fly registrering
Navn(e) på PIC
Mobil nr. til PIC
Startsted
Antal personer ombord

Deltagergebyr er 200 kr. pr. luftfartøj - uanset antal passagerer og inkluderer også landingsafgiften.
Gebyret bedes venligst indbetalt senest den 16. juni, på følgende konto:
Venligst oplys fly registrering ved overførsel.
Nordea
Reg. nr.: 2877
Konto nr.: 629 393 9258
Ved tilmelding accepterer du, at vi anvender din planlægning og video af landing/start til at beregne
hvor godt planlægning og fakta stemmer overens. Ingen af delene vil blive udbredt eller lagt op nogle
steder.
For at hjælpe ATS med planlægning og bemanding, fremsender vi deltagende fly registrering,
startsted, PIC navn og mobil nummer til ATC. Oplysningerne står godt nok i flyveplanen, men det
letter deres arbejde.
Vi håber at se dig til Safety Day 2020.
Vel mødt 
Med venlig hilsen

Henrik Værø

Paul Harrison

2164 0982

6173 6067

oy@c.dk

ph@aopa.dk

