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 Standerhejsning lørdag den 26. maj. Rimeligt flyvevejr.

 Nogle få fly fra andre klubber deltog.

 Åbent Hus den 23. august.

 Få civile besøgende. Men der blev taget vare på de, 

der kom. En god dag med flyvning i en god klubånd.

 Demonstrationsflyvning med besøgende, som gav et 

godt tilskud i klubkassen.

 En stor tak til de medhjælpende hustruer, der deltog i 

serveringen af diverse mad og drikke.



 DULFU,s Repræsentantskabsmøde.

 Generalforsamling Thisted Flyveklub.

 DMU Repræsentantskabsmøde.

 UL-Instruktør Seminar i Nr. Felding, hvor Thomas og Per 

deltog.

 DULFU træf i Sindal.

 Randers Flyveklub.

 KDA Repræsentantskabsmøde.

 Klubaften for planlægning af Warzawa tur.

 Landingskonkurrence.

 Karup Airshow.

 Jens Andersen har isat ”nye vinduer” i klubhuset.

 15 års jubilæum som flyveskole (JAR) .

 Julefrokost på Østerild Kro.



Bestyrelsesmøder. 5 stk.

Ekstraordinær Generalforsamling: 

Om kontingentforhøjelse.



 DMU-tur. Til Warzawa. Acher, Cessna 150, Dynamic. 8 

medlemmer deltog. En fin flyvetur med store 

udfordringer i navigation og radiokommunikation. 

 I år går turen til Strasbourg i Frankrig. 

 5 timer med 100 kt. 180 grader.

 Klubture.



 2 nye UL-piloter uddannet (Iben og Rita) Benny er ved 

at være færdig til praktisk prøve.

 1 A-pilot omskolet til UL.

 Claus påbegyndt praktisk skoling til A.

 PPL/UL teori 5 elever.

 UL-instruktører: Steen Larsen, Thomas Lynge og Per 

Horn.

 PPL teori- og radioinstruktør: Erling Klingenberg.

 Jimmy Madsen træder til som instruktør efter 

instruktørseminar 2. maj.

 6 elever til praktisk UL-skoling i løbet af sommeren.



5 nye medlemmer.

50 medlemmer i alt. 3 æresmedlemmer 

og 2 passive medlemmer.



Klubbens flåde er 3 motorfly og  9 UL-fly. 

Klubflyet har haft motor-problemer. Blev 

flyveklar i september.

Har fløjet 71 timer sidste del af året.

Et UL-fly solgt og et havareret.



Landingskonkurrence.

GPS lære og udfærdigelse af flyveplan.



Sparekassen Thy har sponsoreret 

annoncer til en værdi af ca. 3.000 kr. samt 

nedsat renten på kassekreditten med 

40%.

Hanstholm Fiskemels Fabrik har 

sponsoreret et beløb på kr. 5.000.



Dansk radiokursus til efteråret for de nye 
elever.

PPL-teori for nye piloter. 
Skoling af UL piloter i vores klubfly.
Åbent hus og standerhejsning.
Klubture til mange steder i Danmark.
DMU turen til Strasbourg, Frankrig. 

Måske 4 fly fra Thisted i år.
Service/vedligeholdelse af Rotax/Jabiru

motorer.



Jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde 

i bestyrelsen i det forløbne år. 

Uden jeres medvirken og interesse havde det 

ikke været muligt.

Også en tak til de medlemmer, som har givet 

en hånd med til de aktiviteter, vi har foretaget i 

løbet af året.

Per Horn

Formand for Thisted Flyveklub


