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 Standerhejsning lørdag den 16. maj.  

 

 Åbent Hus den 9. august.   

 Mange demonstrationsflyvninger med lokale 

besøgende, som gav et godt tilskud i klubkassen.  

    Tak til alle, der stillede deres fly og tid til rådighed. 

    Nogle få fly fra andre klubber deltog. 

 

 

 En stor tak til de medhjælpende hustruer og 

familiemedlemmer, der deltog i serveringen af diverse 

mad og drikke. 



 UL-Instruktør Seminar i Ringsted og Tønder med Erling 

som indlægsholder. 

 Klubaften: Planlægning af DMU turen. 

 Klubaften: Udfyldelse af en flyveplan. 

 Klubaften: TAF, METAR og Notam. 

 Klubaften: Anflyvning og landingsrunde på 

ukontrolleret plads. 

 Landingskonkurrence. 

 

     

 

 

 

 

 



Bestyrelsesmøder. 7 stk. 

DULFU,s Repræsentantskabsmøde. 

Generalforsamling Thisted Flyveklub. 

KDA Repræsentantskabsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DMU-tur. Strassbourg. Acher, Dynamic og CT. 8 

medlemmer deltog. En fin flyvetur med udfordringer i 

anflyvning af en ukontrolleret plads samt navigation og 

radiokommunikation.  

 I år går turen til Tallinn i Estland.  

 Air Show i Stauning. 

 DULFU træf i Arnborg. 

 

 

 

 



Flyvning med UL fly i tusmørke uden lys 

er nu tilladt. 

Flyvning med UL fly efter reglerne om 

vejrminima er nu tilladt. 



 Bestået PPL/UL teori: Bent Kristensen, Per Refsgaard, 

Ejnar Kirk, Frederik Cristensen, Lars Ørgaard og 

Morten Kanstrup Jensen. 

 5 nye UL-piloter uddannet: Per Refsgaard, Steffan Kirk, 

Bent Kristensen, Benny Hansen og Fadi. 

 Claus påbegyndt praktisk skoling til A. 

 Dansk/engelsk radiokursus. 4 dansk, 3 engelsk. 

 

 Jimmy Madsen og Steen Lindeman Larsen har deltaget 

i UL instruktørseminar i Ringsted. 

 UL-instruktører: Steen Larsen, Thomas Lynge, Jimmy 

Madsen og Per Horn. 

 PPL teori- og radioinstruktør: Erling Klingenberg. 

 2 elever til praktisk gyrocopter-skoling. 

 

 

 



 Havarier: Savannah: Motorhavari, Faeta: Per Brusgaard 

og Thomas Lynges solgte Faeta. 

 

 Efter havarirapportens færdiggørelse vedr. Per 

Brusgard har bestyrelsen vedtaget følgende: 

 

Se referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub fra d. 

18. Februar 2016 

 

 

 



 

49 medlemmer i alt. 3 æresmedlemmer.  



 Klubbens flåde er 3 motorfly og  9 UL-fly. 1 gyrokopter. 

 

 Klubflyet har fået installeret en ny Jabiru motor efter 

motorhavari.  

 En stor tak til Ivan Landbo for hans hjælp ved afmonteringen 

af den havarerede motor og installationen af den nye motor.  

 

 Har fløjet ca. 200 timer i løbet af året. 

 Et UL-fly solgt og et havareret. 

 

 Skat har godkendt OY-CEE som klubfly. 

 Refusion af alle afgifter på benzin under uddannelse af 

piloter. 

 

 



 

 

 
 

o Julefrokost på Østerild Kro. 

 

o Juleæbleskiver og gløk 3. juledag. 

 

 



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. 

Tican sponsorerer pølser til vores Åbent 

Hus. 



Dansk/engelsk radiokursus. 
Skoling af UL piloter i vores klubfly. 
Åbent hus og standerhejsning. 
Klubture til mange steder i Danmark. 
DMU turen til Tallinn. 

 
Nyt sekretariatet for Dulfu: Motorflyvernes 

Fællessekretariat i Åbybro. 
 

Dulfu Repræsentantskabsmøde den 19. 
marts 2016 kl. 10.00, Dalum Landbrugsskole 
i Odense. 



   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 

 


