
 

Retningslinjer og muligheder for fællesstævner m. større og/eller flere fly. 
 

Støttepulje til fællesstævner for udbydelse af ekstra liftkapacitet og springmuligheder enten via større eller 

flere fly. 

Formål: 

3 områder, som kan vælges med individuelt fokus eller kombineres: 

Elever – fællesskab – instruktørstøtte og udvikling – integrering af samarbejder på tværs af klubber og 

instruktører 

Discipliner – træning af bruttogrupper/landshold – afholdelse af AU aktiviteter – mindre rekordforsøg – 

mini konkurrencer – sikkerhed – uddannelse af DFU konkurrence/stævneledere 

Lokale samarbejder mellem 3-4 klubber – uddannelse af mange elever (A1 f.eks. storhold el.lign.) – 

tandemweekender (her vil det være med brug af egne fly, dvs. cessnaer til rådighed i egne klubber) 

Målgrupper: 

Elever -  nyere med pakkecertifikat – AFF – instruktørelever – ins.II, som ønsker at blive I’er etc. 

C springere – koncentreret uddannelse og udvikling i specifikke discipliner 

AU – gennemførelse og afvikling af aktiviteter – mindre breddekonkurrencer 

Projekthold – lokal træning som rollemodeller for C springere og forankring af den røde tråd 

SU – mindre rekordforsøg og elite/landsholdstræning 

Kriterier: 

 at indfri et af de tre formålsområder 

 at bruge netværk og samarbejde samt evt. eventguide (er tilgængelig på DFU.dk under 

klub/hjælpeværktøjer) aktivt for bedst mulige udbytte (samarbejdende/nærliggende klubber, AU, 

DFU administration, evt. IU, evt. SU) 

 at udarbejde invitation, program, budget for selve flydriften (ophold, start/landingsafgifter, 

færgeflyvning, antal min. lift for nul regnskab) inden begivenheden offentliggøres i samarbejde med 

DFU administration/udviklingskonsulenten 

 at fremsende deltagerliste, regnskab og evaluering efter eventen 

Støtte: 

Støtten tildeles, som tilskud til evt. underskud i forhold til det indsendte budget for flydriften, der må ses 

som største risikofaktor ved indlejning af fly og afholdelse af et større stævne/event. Der støttes dog max. 

10.000 kr. pr. stævne/event. 

Hvis weekenden/eventet giver et samlet overskud eller går i nul på flydriften alene, vil støtten gå retur til 

fællesstævnepuljen i DFU budget. 

http://www.dfu.dk/klubber/skabeloner-hj%C3%A6lpev%C3%A6rktoejer
http://www.dfu.dk/klubber/skabeloner-hj%C3%A6lpev%C3%A6rktoejer


Såfremt puljen ved sæsonens afslutning ikke er opbrugt, kan der i slutningen af året, fordeles støtte til de 

afholdende klubber af godkendte storfly/fællesstævner hvis: 

Alle kriterier er opfyldt i forbindelse med afholdelse af fællesstævne 

Evaluering og regnskab er godkendt af DFU administration 

Klubben/afholder af stævnet har sikret rimelige facilitets- og opholdsmuligheder for springerne og frivillige 

under stævnet/eventet.  

Klubben har vurderet sine fremtidige muligheder og ønsker for evt. gentagelse af afholdelse af 

fællesstævner 

Ansøgning og godkendelse af afholdelse af fællesstævner: 

Klubben ansøger via ansøgningsskemaet og fremsender senest 17 februar 2017.  

DFU bestyrelse godkender de klubber, som ønsker at afholde fællesstævner ift. antal af indsendte 

ansøgninger mv. 

DFU kan være behjælpelig med at finde fly såfremt klubben ikke selv har taget initiativ og forhandlet aftale 

på plads (skal oplyses ved ansøgning og dog uden garanti for at fly kan skaffes af DFU) 

Efter alle events/fællesstævner er afholdt for sæson 2017, fordeles det resterende af puljen mellem de 

afholdte godkendte fællesstævner. 

 


