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Hoe kun je meedoen: 

� Met één van de clubtoestellen van Vliegclub Fryslân (één toestel per vliegdag). 

� Door je per mail aan te melden via h.zwanenburg2@gmail.com dat je de vlucht 

wilt gaan maken. 

� De datum van de geplande vlucht mag je op een later tijdstip doorgeven. 

� De reservering moet je zelf in Flysoon zetten, dit mag op elke vliegdag dat het 

veld is geopend, of op andere dagen mits je dan zelf een 

havenmeester/brandweerman hebt geregeld. 

Waar moet je aan voldoen? 

� De vlucht moet worden uitgevoerd binnen 1 daglicht periode 

� Je moet 11 velden aan doen, waarvan tenminste 5 Nederlandse velden 

(waarbij je EHDR ook als veld mag mee rekenen). 

� Je mag geen TUG’s  opnemen in je route. 

� De vlucht gaan plannen tussen nu en 11 oktober  2018. 

� Er moeten tenminste 11 clubleden mee doen aan deze vliegtocht op één van de 

clubtoestellen.  

Wie kunnen er aan meedoen? 

� Clubleden met een geldig brevet en die zijn uitgecheckt op de clubtoestellen 

Hierbij mag je als clublid (PIC) ook iemand anders meenemen (clubleden zonder 

brevet en niet clubleden) 

� Leerlingen met een clubinstructeur  

Wat moet je doen om in aanmerking te komen en een kans te maken om de kosten van 

de vlieguren vergoed te krijgen? 

� Route voor vertrek indienen en de totale verwachte vliegtijd (in de lucht) in 

hh:mm   per mail  sturen naar  (h.zwanenburg2@gmail.com) 

� Aan kunnen tonen dat je op de aangegeven  velden bent geweest. 

� Van elk bezocht veld een karakteristieke foto inleveren. 

� Binnen 2 x 24 uur na aankomst op Drachten de gevraagde items inleveren per 

mail bij  (h.zwanenburg2@gmail.com) 

 

Op de najaarsvergadering van Vliegclub Fryslân in 2018 zal een winnaar bekend worden 

gemaakt  die de kosten van de totale vliegtijd in ontvangst mag nemen als prijs. 

 

 


