Beste deelnemers van de Knoalcup 2021,
Er zijn vele berichtjes binnen gekomen. De meeste houden het op de dagen door te laten gaan als
training. En de cup later bijvoorbeeld in september. September vervalt, want dan is de NK-Sleep
gepland. De camping op EHST blijft voorlopig nog t/m 20 april gesloten vanwege de maatregelen. Er is
namelijk niet voor iedere standplaats een toiletruimte beschikbaar. Na de persconferentie de 20e zijn er
misschien weer wijzigingen.
Wat houdt de training in:
Individuele check van alle instrumentaria en gebruik van de software.
Grondige glider check.
Meteo beoordeling
De ontvangen taak invoeren in persoonlijk instrument.
Regelementen ter kennis nemen
Kaartlezen
Grond logistiek soepel laten verlopen
Goede voorbereiding voor de start
Oefen van vaardigheden de thermiek optimaal te benutten.
Landingsindeling door circuit vliegen downwind – baseleg – final.
Ophalen na buitenlanding vooraf plannen met iemand uit eigen bubble,
anders een mondkapje in de ophaalauto gebruiken.
Track doorzenden ter beoordeling
De dagen 16 t/m 18 april en 23 t/m 25 april blijven beschikbaar om gesleept te worden:
In afgeslankte vorm elke deelnemer kan maximaal 3 dagen plannen over beide weekenden.
Als de grondlogistiek soepel verloopt dan kunnen er 15 piloten in 2u op hoogte worden
gebracht. Zijn de thermische omstandigheden goed, dan natuurlijk meer.
Opnieuw aanmelding in de normale Agenda: KLIK (of via www.mintgroen.nl tabblad AGENDA)
Briefing vooraf via WhatsApp ( geen mondelinge briefing in toren of op terras)
Taak wordt vooraf via WhatsApp bekend gemaakt (geen groep rond het taak-bord)
Opbouw in virtuele 15 m2 vakken
Praatgroepsvorming maximaal 4 personen met in achthouding van de 1,5m afstand.
Neem voldoende drinken en eten mee, want restaurant is ook gesloten.
De ervaring is in de jaren dat de thermiek zich verplaatst heeft na later in de middag
(voorbeeld: Martin had 31/3 om 16:30u nog een bel van +3.5 van 280 naar 1.420m)
Campings , B&B en Cityhotel in de buurt van EHST zijn wel geopend.
En nu maar hopen dat de sneeuw en wind zijn verdwenen, dat we 2 mooie training weekenden kunnen
hebben.
Groet Rinus

