Foreningen DANSKE FLYVERE er verdens ældste
pilotforening, stiftet 18. august 1917
Foreningen blev stiftet på foranledning af samtlige
daværende aktive flyvere.
Hans Majestæt kong Frederik IX viste DANSKE
FLYVERE interesse og påtog sig i 1930 hvervet som
foreningens protektor.
Fra 1972 og frem til sin død i 2018, var Hans
Kongelige Højhed Pris Henrik protektor for
foreningen.
Efter endt uddannelse i flyvevåbnet, blev Hans
Kongelige Højhed Kronprins Frederik i 2001 medlem
af foreningen DANSKE FLYVERE.
Foreningens ca. 900 medlemmer repræsenteres ved
en ligelig deling af militær‐, erhvervs‐ og privatpiloter.
Foreningen har til hovedformål:
At forene danske piloter og udvikle og bevare et godt
kammeratskab mellem dem.
Gennem DANSKE FLYVERES FOND at hjælpe piloter ‐
afdøde piloters efterladte, samt familier til
forulykkede (der findes værdigt trængende).
Samt at værne om kammeraternes minde.
Hertil kommer, at vi med mange blomster og kranse,
hvert år ærer afdøde flyverkammerater med midler
fra vor blomsterfond.
Foreningens arrangementer
Foreningen DANSKE FLYVERE har en række faste
årlige arrangementer.
Arrangementerne er dels af selskabelig karakter, og
dels med til at belyse flyvningens udvikling og vilkår
for såvel militær‐ som erhvervs‐ og privatpiloter.

FLYVERMONUMENTET VED STADSGRAVEN I KØBENHAVN

 januar og oktober

Foredrag

 marts

Generalforsamling

 juni eller august

Skovtur / Air Show

 August

FLY IN Samsø

 november

Årsfest

 december

Andespil

Foreningens arrangementer (fortsat)

www.danskeflyvere.dk

Forinden arrangementerne serveres et godt måltid.
Af foredrag kan nævnes:
Testpilot Casper Børge Nielsen der fortalte om
udvikling af JSF flyet og “chase” flyvninger med ET‐
210 på Edward Air Force Base. Troels Hansen fortalte
om nødlandingen med Cessna Skymaster i farvandet
syd for Iqaluit i Nanavut, Canada. DANSKE FLYVERE
har også været på virksomhedsbesøg hos Thomas
Cook airlines i Dragør, rundvisning hos Naviair til det
dengang nye tårn, samt besøg hos DMI.

For adgang til DANSKE FLYVERES hjemmeside, skal du
opretter dit personlige login!

DANSKE FLYVERE 100 år
Den 18. august 2017 blev en fantastisk dag, med
mindehøjtidelighed og FLYPAST over
Flyvermonumentet ved Stadsgraven, og en
forrygende oplevelse på Kløvermarken, Danmarks
første flyveplads, som i dagens anledning igen var
omdannet til en regulær flyveplads med ca. 35
landende fly.

På DANSKE FLYVEREs hjemmeside har du adgang til
information om arrangementer, herunder kommende
foredrag mv. samt et stort og stigende historisk
materiale om foreningen og dansk flyvning gennem
mere end 100 år – i form af historiske billeder og
artikler. Yderligere har du adgang til at se foreningens
fotogalleri fra arrangementer.
Personligt login til hjemmesiden oprettes som følger:
1. Gå på hjemmesiden www.danskeflyvere.dk
2. Tryk på det store lysegrønne Danske Flyvere vinge midt
i skærmen
3. Efter tryk på logoet fremkommer en boks, hvor øverste
linje giver to valgmuligheder: "Login" og "Sign Up" ‐ tryk
på "Sign Up"
4. 4) Udfyld herefter kasserne "Email", "First Name", "Last
Name" og "Password" plus "Confirm Password" ‐ slut af
med at sæt flueben i "I accept term..."

Efter at du har foretaget ovennævnte, vil webmaster
verificerer dit medlemskab i foreningens database.
Når bekræftelsen har fundet sted, får du fuld adgang
til hjemmesiden (undtaget Restricted Area, der
udelukkende er for Bestyrelsen), du vil modtage en
personlig mail herom fra webmaster.
Det tager normalt op til 24 timer.

FOKKER D VII. Flyet er, som DANSKE FLYVERE fra 1917 og deltog i
fejringen af DANSKE FLYVERES 100‐års arrangement – hvor
Kløvermarken på Amager, Danmarks første flyveplads, for en
dag, igen blev flyveplads. I alt 35 fly deltog i festligheden ud over
overflyvning af F‐16 m.fl.

Yderligere blev der på dagen udgivet bogen
MED DANSKE FLYVERE PÅ VINGERNE I 100 ÅR.
Bogen koster kr. 50,‐ og kan købes ved kontakt til:
regnskab@danskeflyvere.dk

Foreningens database.
Som medlem indskrives du i foreningens database, og
det er ultimativt vigtigt, at dine kontaktinformationer
er korrekte, og rettes såfremt der sker ændringer.
Rettelser kan altid ske via link øverst i udsendte mails.
Hvis ikke din mail og telefonnummer i databasen er
korrekt, kan vi ikke komme i kontakt med dig, og du
vil risikere at blive slettet af databasen og som
medlem.

Bestyrelsen, 18 august 2022

Uddrag af love for foreningen DANSKE FLYVERE:
§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er DANSKE FLYVERE.
Foreningens hjemsted er København.
§2 Formål
Foreningens formål er:
A. At forene danske flyvere samt at udvikle og bevare godt
kammeratskab mellem medlemmerne.
B. Gennem ”DANSKE FLYVERES FOND” eller på anden måde at
hjælpe forulykkede flyvere og deres efterladte samt at værne om
kammeraternes minde.
C. At bidrage til at vedligeholde og fremme medlemmernes
kendskab til flyvningen, dens udvikling og vilkår.
§3. Medlemmernes optagelse m.m.
Som medlemmer i foreningen kan bestyrelsen optage eller
indstille:
Ordinære medlemmer:
A. Danske statsborgere som har eller har haft status som pilot i
forsvaret, eller som kan dokumentere at have erhvervet
tilsvarende status i et andet land.
B. Danske statsborgere som har erhvervet Private Pilot License
(PPL) eller højere certifikat.
C. Danske statsborgere som har erhvervet Light Aircraft Pilots
License (LAPL) eller Ultra Light Pilot License klasse B + Gyroplan,
og som pilot har fløjet mindst 100 timer efter certifikatets
udstedelse.
D. Udenlandske statsborgere med en særlig og længerevarende
tilknytning til Danmark og dansk flyvning og som har gennemført
uddannelse som ovenfor i pkt. a, b og c. Indstilling om
medlemskab skal følges af en særlig motivation.

‐‐‐‐‐‐‐‐ INDMELDELSESBLANKET ‐‐‐‐‐‐‐‐
Undertegnede ansøger hermed om optagelse som
ordinært medlem.
Fulde navn
Pilotnavn
Stilling
Statsborgerskab
Adresse
Postnr. / by
Mobil nr.
mail
Fødselsdato og år
Flyveuddannelse ved
Certifikat dato + nummer
Certifikat type *
Certifikat udsted, sted

Optagelse i foreningen som ordinært medlem sker efter
ansøgning på foreningens indmeldelsesblanket.
Ansøgninger skal være anbefalet af et stemmeberettiget
medlem, og godkendes af bestyrelsen.
Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer kan udnævnes på bestyrelsens
énstemmige forslag til generalforsamlingen, såfremt
4/5 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor.
§4
Ordinære medlemmer betaler ved optagelsen et indskud samt et
årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling (2022, henholdsvis kr. 600,‐ og 200,‐).

Flyvetimer (PIC)
* f.eks. PPL, LAPL, ULPL‐B, CPL m.fl.

Ansøger, dato og underskrift

Optagelse anbefales af: (medlem af DANSKE FLYVERE), Dato og underskrift

Blanketten indsendes til foreningens sekretariat:
DANSKE FLYVERE
Helikoptervej 2, Hangar 2
Flyvestation Værløse, 3550 Værløse
Eller mail: generalsekretaer@danskeflyvere.dk

