Det nordiske svæveflyvemagasin
NORDIC GLIDING AND AVIATION MAGAZINE
Størrelse: 82 sider fuld magasinkvalitet med lakeret forside.
Frekvens: 6 gange årligt / i 2013 dog 4 udgaver.
Format: Fysisk magasin. Digital udgave vil folk stadig ikke betale for, ikke læse og annoncørerne
vil ikke være med.
Oplag: 4500 – hvis Danmark, Sverige og Norge står bag. Hvis hele Norden får sit eget
svæveflyveblad er mulighederne utallige, og kvaliteten kan blive meget høj.
Kvalitet: Fuld professionel i den læser-anerkendte FLYV-kvalitet, både i tekst, fotos, layout og tryk
Sprog: Svensk, Dansk og Norsk.
Formål: At styrke interesse og fællesskabet omkring svæveflyvning i Norden samt at være
svæveflyvningens visitkort overfor eksterne interessenter. Magasinet skal fortælle den levende
historie om svæveflyvning og give lyst og inspiration til at flyve – både til grønne og erfarne
piloter. Magasinet skal også i begrænset omfang fortælle om andre energieffektive flyveformer.
Magasinet fokuserer på den klare formidling om flyvningen, så også andre end svæveflypiloter kan
få fornøjelse af læsningen.
Pris per abonnement inkl. porto: 245 dkr (2013, 4 udgaver), 299 dkr (2014, 6 udgaver)
Støttemuligheder: Der findes sikkert støttemuligheder, når der er tale om et projekt, der skal støtte
det inter-nordiske interessemæssige fællesskab. Den danske Bladpuljen giver ca. 25000 kr. årligt.
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Leder: Er selvforklarende
Index: Er selvforklarende
Nyheder: Aktuelle nyheder indenfor seilflyverdenen og den øvrige relevante flyveverden
Test - nye fly: Magasinet går i dybden med test og gennemgang af nye svæveflytyper eller
modifikationer af samme. Det kan også være test af andre energieffektive fly, fx TMG-fly (fx
Stemme) eller UL-svævefly(fx Pipistrel Taurus), eller UL-TMG-fly (Fx Pipistrel Sinus). Alle tests
flankeres af flotte air-to-air-fotos og grundige tekniske oplysninger og priser.
Klub i sigte- portræt: Magasinet besøger i hvert nummer en dansk, norsk eller svensk klub og
tegner et portræt af flyvningens græsrødder, deres udstyr og beliggenhed. Det ville være oplagt at
finde nordens nordligste, sydligste, vestligste og østlige svæveflyveklub at starte med …
Luftposten: Interview i stafetform med faste spørgsmål. Ny pilot hver måned
Det lærte jeg/Flight Safety: Serie, hvor piloter fortæller om de fejl vi alle begår, og som de fleste
overlever, men lærer noget af. Serien kan også indeholde havarianalyser eller flight safety tips.
The bucket list: Artikelserie med ting, du skal prøve som svæveflyver: FX mountain flying course
i St. Auban, bølgeflyvning i norden, Kursus med Klaus Ohlmann, aerobatic kursus og meget, meget
andet.
Klubnyt: Kort nyt fra klubberne omkring i norden, fx nye fly, tiltag, events og meget mere. Dette
kræver en del kanvasarbejde fra redaktørens side, men ikke mere end at det burde lykkes.
Unionsledere DK/SVE/NOR De nordiske formænd skriver om de ting, der optager dem.
Oplevelseskalender: Konkurrencer, åbent hus, airshows m.m.
Regelværk-nyt: Jævnlige updates omkring lovgivning på certifikatområdet.
Glide-event: Læserarrangementer - fx besøg Schempp-Hirth-fabrikken og meget andet.

Konkurrence-reportager: Stemninger og resultater fra konkurrencer siden sidst
Flyveskolen: Mesterens tips. Tips og gode flyveråd fra ”gammel rotte”, en erfaren pilot der øser af
sine erfaringer. Fx spilstart, bjergflyvning og mange andre emner. Man kan altid lære mere …
Flight Medical Flyvelægen gennemgår flyvemedicinske emner, der har indflydelse på medicalstatus: Kolesteroltal, blodtryk, syn m.m.
Gear guide: Magasiner tager pulsen på det nyeste udstyr og gadgets til flyvning.
Nye piloter siden sidst: Magasinet bringer info og billeder med de seneste stolte
certifikatindehavere og solo-elever. En feel-good-side, hvor miljøet selv bidrager med navne og
billeder.
Nostalgihjørnet: Svæveflyvning for 75, 50 og 25 år siden: Et historisk blik på svæveflyvning i
nordisk sammenhæng.
Sådan kommer du i gang: Faste sider beregnet til potentielle nye piloter. Her fortælles der om
svæveflyvning generelt og hvordan man lærer at flyve samt typiske priser på et certifikat. Der er
adresser og links til klubber og unioner.
Klummen: En humoristisk vinkel på det at flyve svævefly.

