Igen i 2018, gentager Skydive Viborg successen!!
Vi skal sammen med vores klubkammerater ”hjem til Læsø”. Igen i 2018 vil den
21 km lange og 12 km brede ø, Læsø - Som er Kattegat største og beliggende
omtrent midtvejs mellem Frederikshavn og Göteborg være stedet, der giver dig
mulighed for en masse spring, strandlandinger, social samvær, hyggelig ferie og
relationsdannelser. Officielt er vi kommet der i over 25 år, OG det er 2. gang vi
er der som Skydive Viborg. J
OBS OBS OBS – Der er et max deltager antal på 40 personer 24 kan sove
indenfor og resten skal logeres udenfor i telte, ecampingvogne eller skal selv
finde overnatningsmuligheder. – ikke springere skal også tilmelde sig., og man
har som aktiv SDV medlem, qua vores Foreningsmodel er 100% betalingsfri, en
prismæssig fordel ift. springere fra andre klubber. J
Hvornår:
3. weekend i Maj. 18-21 fra kl. 14-14.
Ankomst når man vil, fra D. 18 maj ved middagstid (er der vejr til det går der lift
denne dag også men først fra kl. 14)
Hjemrejse, når man vil- men D. 21 maj kl. 14 lukker vi ned og flyver hjem.
Hvor:
Læsø, På Pilegaarden.
Pilgaarden er et nyt sted for os i år.
Adressen er: Kokvadvej 14 9940 Læsø
Indkvartering:
Pilegaarden er vores nye overnatningssted i år. Det er 4 lejeligheder med plads
til 6 mand i hver. Det er fordelt på 3 værelser pr. lejelighed med 2 enkeltsenge i
hver værelse.
Der er mulighed for at man kan slå telte op, eller parkere campingvogne lige
udendfor, eller bag ved.
Vi har også muligheden for at lave et lille bål her. J
Det er først til mølle princippet.
Sengepladser indenfor er forbeholdt springere/vedhæng, som er her hele ugen.
Så man betaler derfor for hele turen for disse.

Mad:
Fredag:
Man sørger man selv for sin mad hele dagen. Pizza kan evt. købes på Læsø til
aften ellers kan en madpakke gøre det.
Lørdag:
Morgenmad – Vi spiser morgenmad i Lejlihederne, inden vi tager ud på
springpladsen.
Middag – Vi spiser middagsmad i flyveklubbens lokaler eller ude i solen.
Aften – Der laves mad i lejlighederne. Alle får udleveret en ”Mad-kassen” med
ingridigenser til at lave en ret.
Søndag:
Morgenmad – Vi spiser morgenmad i Lejlihederne, inden vi tager ud på
springpladsen.
Middag – Vi spiser middagsmad i flyveklubbens lokaler eller ude i solen.
Aften – Vi forsøger at liste os ind hos Kong Knud.
Mandag:
Morgenmad – Vi spiser morgenmad i Lejlihederne, inden vi tager ud på
springpladsen. (dem som bor indenfor i lejlighederne har har ansvaret for at
gøre rent på værelserne og i lejlighederne rengøring og støvsugning.) Vi skal
være tjekket ud og have ryddet lejliehderne kl. senest 10.
Middagsmad – Vi spiser de rester der måtte være inden vi pakker ned og siger
farvel for nu..
Priser og betaling:
Se mere på
https://sdv.nemtilmeld.dk/26/

Ikke springere, PAX og påhæng betaler IKKE stævne gebyr!
Det er på https://sdv.nemtilmeld.dk/26/ muligt at tilkøbe forskellige "pakkeløsninger" ift. turen, afhængig af dine behov og om du er medlem eller ej.
Der kan også strikkes helt særlige tilbud sammen ift. ønsker af turen – Så
kontakter man blot undertegnede.
Er der andet du er i tvivl om, så tøv ikke et sekund med at kontakte Martin

Kristensen på. 2818 8811 eller på Martinkay10@gmail.com
Herudover betales der for:
Spring og drikkevarer og Læsøleje priser for grej. (Elever låner grej gratis)
Det er muligt at betale med kontanter, dankort og mobilepay.

Dine muligheder:
Det vil på Læsø være muligt at få elev spring (hvis man er gået radio fri)

Der vil være instruktører 1'erer og instruktør 2'ere med ligeledes vil der være
pakkere, seniorpakkere med under hele turen.
- Der vil være mulighed for coaching og FS udtjek
- Der vil være mulighed for coaching og udtjek i Freefly (herunder Headup, og
muligvis Headdown)
- Der vil være mulighed for at lære teknikker og få dit udtjek, til at må springe
med video
- Der vil være mulighed for at få sit pakkecertifikat.
Der vil også være mulighed for at komme på en eksklusiv tur på Læsø saltsyderi.
Og man kan også cykle øen ”tynd” gratis - på en tandemcykel eller almindelig cykel, fra JARVIS
cykeludlejning ved Springer Kim Daugaard.

Er du elev:
Er du mere end velkommen til at deltage på turen og komme lidt længere med dine spring,
end dine venner. J
Kravet til elever er dog at du er godkendt til at springe uden Radio. (Så se nu at blive det) ;)
Det vil være muligt for dig som elev, at komme et godt stykke videre i din uddannelse som
faldskærmsspinger. Du vil kunne tage dine prøver og pakninger som du vil i klubben og det er
også muligt at lave eksamens pakninger på Læsø. Der er både instruktører, 1’ere 2’ere og også
Som SDV-elev låner du gratis dit grej af klubben.
Dette fragtes i en Grejbil, som Kim Grandahl kører i år. Har man grej der skal med som elev,
forventes det, at man torsdag d. 17/5 møder op til klubaften og er med til at klargøre og finde
sit eget udstyr ift. hjelmstørrelse, dragt og skærm.

Færge:
Billetter til Læsø-færgen kan købes på http://www.laesoe-line.dk/
Da vi skal af sted i en forlænget weekend er det erfaringen at,
det kan være en god idé at booke plads til biler i god tid.

Kone og kæreste service:

http://saltsyderiet.dk/
http://www.saltkur.dk/
http://www.visitlaesoe.dk/
http://www.laesoe.dk/
http://www.laeso-fish.dk/

DET MED SMÅT:
Når du tilmelder dig, melder du dig automatisk til at medvirke til at få det hele til at glide.
Så det forventes af dig, at du deltager aktivit i at løse de opgaver, som der er behov for. Bl.a. ansvarlig for at hente
middagsmad, morgenmad, stævnetjans, bartjans osv.
(Man er velkommen til at skrive i begivenheden hvilken opgave man ønsker, så andre kan se det – bliver alle
opgaver ikke taget – forbeholder jeg mig retten til bare at dele dem ud på de deltagende, som ikke har en)

Kontakt: Martin Kristensen på 2818 8811 - Hvis du er i tvivl om noget, ellers
skal du bare tage fat i dine buddies og få meldt jer til. =)
Fællesbillede fra 2017, hvor det gode vejr blev fejret nede på stranden, af
springere fra SDV, ÅFC, NJFK og SD2000. J

