
Der findes et exceptionelt stor udvalg af beklædning til sportsfolk, og svæveflyvning er 
ingen undtagelse. Milvus er et nyt initiativ af den schweiziske svæveflyver Daniel Baum-
li som har identificeret et marked for high-end-flight wear.  Ud over smarte (og relativt 
dyre) Alfa og Bravo-bukser, findes nu også ”Delta”, en fancy flight jacket. 
NORDIC GLIDING har prøvet jakken hen over sæsonen og kan attestere, at det er et pro-
dukt i høj kvalitet. ”Delta” fungerer fx også fint i rollen som en sporty og præsentabel 
hverdags- eller rejsejakke med en tydelig ”flight-æstetik” - som ekstra bonus kan man 
gøre reklame for sin egen flyveklub og flyvningen med en velcrobadge på armen. 
Milvus lover, at jakken er ”water resistant” - her kræves nok en supplering med impræg-
nering til at modstå regn fra en fuldskala CB, men det stemmer, at ”Delta” er vindtæt, og 
med en sweater i fx uld under kan jakken håndtere ganske lave temperaturer på flyve-
pladsen. Jakkens eksistensberettigelse er nok de mange gennemtænkte features som va-
riabel ventilation, padding på albuerne og zippers på strategiske placeringer.  Jakken fin-
des i variable størrelser og to farver, gråblå og mørkeblå. Så til prisen og eneste minus: 
249 euro - det er trods alt penge, men Milvus giver 10 % i julerabat. Se annonce på side 
65. Fragt er gratis, medmindre man er nordmand, som ”straffes” med 15 euro!

Pris: 249 euro 
www.milvus.aero

Test: Milvus Delta Flight Jacket

GEAR & GADGET

Alt hvad en flyve-entusiast 
behøver



Tekst: Jens Trabolt

Plus: ”Delta”-jakken giver stort fleksibilitet un-
der flyvningen. 
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ASK 8’eren bliver demonteret og stillet i vognen efter en god flyvedag.

”Low cut”-hals som ikke irriterer piloten un-
der udkig og termikflyvning

Milvus-Velcro-badge - kan fjernes og erstat-
tes med din eget klub-badge

Indvendige lommer (fickor) - tilgængelige med 
faldskærme og sikkerhedsbælter monteret.

Variabel ventilation af torso og 
armene.

Polstring af albue

Lommer m. ventilation - også 
tilgængelige under flyvning 

Justerbar elastik i underkant og ærme.


