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PFG – Polyteknisk Flyvegruppe 
Postadresse (værksted): 
 
PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
 
BG Bank konto nr. 1199-1086855 (Giro) 
Danske Bank konto nr. 3113-4360162966 

Klubhus (flyveplads): 
 
Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32 
Klubhusets email:  ekkl@pfg.dk  
 
Pladsfrekvenser: 122,5 MHz og 123,42 MHz 
 

 
Formand: 
Jørgen Bachmann 
bachmann@pfg.dk 
Tlf. 32 47 33 32 (dag), 21 80 73 25  
 

 
Klubhusformand: 
Knud T. Andersen 
kta@flsmidth.com 
Tlf. 36 18 23 78 (dag), 44 91 90 09 (priv.) 

 
Næstformand: 
Bo Beltoft Madsen 
bbm@pfg.dk 
Tlf. 32 52 32 50 priv. 
 

 
Flyvechef: 
Morten H. Bennick 
MHB@flsmidth.com 
Tlf. 38 60 82 61 (dag), 36 18 31 18 (priv.) 
 

 
Kasserer: 
Axel Morgenstjerne 
axel@pfg.dk 
Tlf. 45 93 55 10 priv. 
 

 
Klubtræner: 
Torben Kristensen 
tokr@aub.dk 
Tlf. 43 46 46 92 priv. 
 

 
Sekretær: 
Erik Trudsø Jespersen 
erik@pfg.dk 
Tlf. 45 41 43 58 priv. 
 

 
Hjemmeside: www.pfg.dk 
Officiel E-mail adresse: pfg@pfg.dk 
 
Idet dog: 
Spørgsmål vedr. kontoudtog: regnskab@pfg.dk 
 

 
Best.medlem og PR-chef: 
Kristoffer Dragsbæk Raun 
kdr@pfg.dk 
Tlf. 28 82 25 48  
 

 
PFG-nyt udgivelsesterminer i 2002 : 
Medio februar, maj, juni, september og november 
Deadline er den 1. i samme måned. 
 
 

 
 
Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann 
 
Redaktionsudvalg: Kristoffer Dragsbæk Raun og Erik Trudsø Jespersen 
 
Tryk: DTU Tryk – Distribueret oplag: 200 eksemplarer 
 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber mm. 
 



 

  
3

Formandens dragehale 
 

 
 
Med introduktionen af flyvegruppens meddelelser i bladform i form af PFG-nyt indledes et nyt kapitel i 
kommunikationsformen med medlemmerne. 
 
Omend e-mails i det forløbne år har vist sig særdeles effektive til formidling af aktuelle meddelelser 
samt som reminders til arrangementer, har vi i bestyrelsen fundet fortsat behov for udsendelser i 
papirform og med muligheden for at få trykt og hæftet i DTU-Tryk og udsendt af Post Danmark som 
postomdelt blad, præsenteres hermed prototypen! 
 
Et ambitiøst projekt om at lægge medlemmers konti på hjemmesiden med individuelle passwords 
som del af et nyt regnskabssystem er udskudt under afventning af, at vi kan drage nytte af andre 
klubbers software-udvikling og erfaringer. Som en mellemløsning er PFG nu tilmeldt PBS og det er 
vores håb at mange medlemmer vil følge vores opfordring til at tilmelde sig denne service, der ikke 
blot er arbejdsbesparende for vores kasserer, men også for medlemmerne tjener til at udjævne 
beløbene, der er forfaldne til betaling, således at risikoen for at blive grounded p.g.a. deraf forårsaget 
forhøjet blodtryk minimeres. Postaftalen kan desværre ikke inkludere kontoudtog, som herefter kun 
vil blive udsendt ved årsskiftet. 
 
Vi har al mulig grund til at glæde os til flyvesæsonen 2002, som nærmer sig med hastige skridt: 
vinterens vedligeholdelsesarbejder er forud for tidsplanerne og aktiviteten både på værkstedet og i 
klubhuset er stor og med ivrig deltagelse af  mange medlemmer. Flyvepladsens fremtid er med 
Kalundborg Kommunes bevilling af ny asfaltbelægning på banen sikret, idet Bjergsted og Hvidebæk 
kommuner herefter indgår som driftsdeltagere. Endelig har Schempp-Hirth meldt at Duo Discus’en 
har fået motor installeret, er typecertificeret og nu afventer prøveflyvning! 
 
Vores instuktører har i januar deltaget i et kursus arrangeret af DSvU som opfølgning på  uddannel-
sen, der for manges vedkommende ligger en del år tilbage. Da det jo ikke har mening med et stort 
instruktørkorps uden elever at uddanne, satser vi på at PR-udvalgets mange tiltag, der er planlagt 
med start allerede i marts, vil formå at tilføre Flyvegruppen nyt blod. 
 
Kalenderen for de allerede planlagte aktiviteter og begivenheder vil altid være at finde i PFG-nyt, og 
ingen vil herefter være i tvivl om, hvor og hvornår tingene sker: Studér den - og mød op til sæson-
planlægningsmødet d. 20, hvor du får lejlighed til at fremkomme med dine ønsker og forventninger til 
sæsonen. Masser af muligheder venter på at blive udnyttet, og Flyvegruppens fine materiel, dejlige 
faciliteter og gode kammeratskab er vores bedste middel! 
 

Jørgen Bachmann 
formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte 
 

Det er nu muligt at betale til PFG med PBS! 
 
Du kan tilmelde dig med blanketten der er vedlagt seneste kontoudtog, (Debitorblanket BS 24), idet 
denne udfyldes med cpr-nummer, reg.nr. og kontonummer for dit pengeinstitut og bankkonto. 
 
Desuden skal linjen med PBS-nr. 03594149 og deb.gr.nr. 1 færdigudfyldes med kundenummer (din 
medlemskonto hos PFG: 150-xxx) samt ikrafttrædelsesdato. De 4 efterfølgende linjer udfyldes ikke. 
 
Blanketten dateres, underskrives og indsendes til PBS Danmark A/S. Tilmelding kan naturligvis også 
ske gennem din bank eller online-bank. 

Styring af PBS-betalinger 
Opkrævninger fra PFG vil finde sted d. 8. hver måned. Normalt vil opkrævningen lyde på det skyldige 
beløb forrige måned. Saldoen pr. d. 31/1 vil således opkræves d. 8/3. En opkrævning kan afvises 
efter PBS's regler. 
 
Indbetalingen bogføres i seneste måned, så indbetalingen d. 8/3 bogføres altså i februar. Herved 
undgåes debitering af renter, og det sikres at beløbet kun opkræves én gang. 
 
Er det skyldige beløb under 200kr foretages ingen opkrævning, med mindre seneste opkrævning 
skete et år tidligere. Der beregnes ikke renter når saldoen er under 200kr. 
 
Der kan aftales et maksimum for den månedlige opkrævning, f.eks. 2500 kr. Denne aftale indgåes 
med PFG pr. e-mail til regnskab@pfg.dk . 

Kontoudtog 
 
Frekvensen af udsendte kontoudtog nedsættes til 1 gang pr. år, nemlig ved årsskiftet. Til gengæld vil 
kontoudtog løbende fremgå af PBS-opkrævningerne med samme oplysninger som på de gamle 
udtog. Medlemmer, der ikke ønsker at tilmelde sig PBS har selv ansvaret for at holde sig ajour med 
betalingen i årets løb. 
 
 
 - og nu til noget helt andet: 
 
 
 

Donor søges 
 
Komfuret på værkstedet er gået ”kødets gang”. Er der mon nogle blandt medlemmerne der har, eller 
har kendskab til, et fungerede komfur vi kan overtage, er flyvegruppen meget interesseret.   
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Simulator projektet ”Polyt S” 
 

 
 

Polyt S er PFG’s helt nye fly. Det kommer måske som en 
overraskelse for mange, at der lige pludseligt er kommet endnu 
et fly, og så endda et som flyver ligeså godt i regnvejr! Det er, 
som mange nok har gættet , den nye Simulator, som er bygget 
med den gamle Jantar-1 krop. Jantar-kroppen skulle 
oprindeligt bruges til Polyt IV, men projektet blev desværre 
aldrig færdigt. Rundt omkring i værkstedet er der dog mange 
ting der vidner om det store arbejde som blev lagt i projektet, 
og det har på mange måder gjort Polyt S-projektet meget 
nemmere at gå til. 
 
 
Det var planen at den skrottede Jantar krop skulle bruges til 
legeborg på Kaldred til børnene, men da mange af børnene på 
Kaldred er blevet en del ældre…., skulle der også være noget 
til dem. Jeg fik ideen til den ultimative svæveflyvesimulator på 
en regnvåd forårsdag, da jeg så den stå ude i regnen udenfor 
værkstedet. (mange af sådan nogle idéer kommer vel når man 
er mest flyvegal…)  
 
Planen var at den skulle ud at flyve igen, og så gik planlægningen og indsamlingen af materialer i 
gang. Den 22. december efter (vel)overståede eksamener gik vi i gang. Jeg havde nemlig fået 
tilsluttet nogle lige så entusiastiske svæveflyve interesseretde som mig: Rasmus Hvidbjerg Hansen 
fra Nordsjællands Svæveflyveklub og Daniel Háraldson som er introducent. Rasmus er eksperten 
indenfor joystickstyring, og Daniel vores metalekspert. 
 
Meget af vores juleferie gik med at få lavet på simulatoren, og allerede en uge efter vi havde startet 
projektet kunne man faktisk bruge krænge-, højde-, og sideror. I uge 5 da vi havde vinterferie brugte 
Daniel og jeg mange dage på værkstedet, hvor blandt andet et ophæng blev fremstillet (tak til Morten 
Bennick  og Finn Passov for beregningerne), og et stativ blev svejset sammen af Frank. Simulatoren 
skal bruge Soaring Flight Simulator 4.0 som er det mest realistiske svæveflyve simulator program i 
øjeblikket. Du kan se mere på www.sfspc.de. 
 
Planen er at simulatoren skal bruges til såvel PR-arrangementer, som til internt brug. Som det kan 
ses på billedet bliver oplevelsen klart bedre hvis man tilslutter en projektor. 
Jeg vil gerne sige tak til alle som har hjulpet mig med projektet, og jeg vil især takke Rasmus og 
Daniel for det store arbejde de har lagt i projektet og for de hyggelige, lærerige og inspirerende timer 
på værkstedet. 
 
Hvis nogle skulle have lyst til at komme og prøve den, er man meget velkommen til at kontakte mig. 
 
Kristoffer Raun   
kdr@pfg.dk 
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Vi har modtaget følgende fra foreningen AOPA. Såfremt der er interesse for det vil vi arrangere et 
medlemsmøde på Kaldred i løbet af  flyvesæsonen. Giv et pip til bestyrelsen om det har interesse ! 
 
AOPA har gennem tiderne ført mange sager på vegne af GA, herunder skaffet momsfritagelse for 
flyvning, afbødet virkningerne af begrebet firmaflyvning for blot at nævne nogle få. Sidstnævnte sag 
har vi brugt særdeles store og bekostelige rescourcer på. 
 
Vi  arbejder i tæt kontakt med regeringen og myndigheder i forbindelse med  lovgivningsarbejdet og 
arbejdet med, at forbedre forholdende for alle, der flyver GA. 
 
Vi støtter vore medlemmer, også dem, der er kommet i en mindre heldig situation, f.eks. i en sag om 
en overskridelse af nogle bestemmelser. Her tager vi sagen og fører den for vort medlem, stiller om-
fattende og velkvalificeret bistand til rådighed for hans sag. 
 
AOPA er en interesseorganisation for alle fly-ejere og piloter der udøver flyvning indenfor GA. Derfor 
vil vi gerne tilbyde Dem, at komme til et medlemsmøde og fortælle om vort omfattende arbejde, samt 
få støtte og opbakning til vort arbejde ved et lille foredrag på cirka 1 - 1½ times varighed. 
 
AOPA Hjemmeside: www.aopa.dk 
AOPA Danmarks e-mail: info@aopa.dk 
International AOPA: www.aopa.org Her kan De blandt andet læse om konsekvenserne for GA efter 
den 11. september og hvordan AOPA kæmper for GA - en hård kamp på alle niveauer! 
 
Hans Christian Götzsche 
hcg@systemsupporten.dk 
Mobil: 4050 9055 i dagtimerne - Privat  4922 2511 
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 Jordmateriel 
I oktober  blev der holdt et fællesmøde mellem de to klubber for at tilrettelægge 
vedligeholdelsen af jordmateriellet. Jeppe Nicolaisen har påtaget sig posten som ansvarlig 
for jordmateriel i PFG. 
(Henning er ansvarlig for jordmateriel i KF). Vi bringer her referatet til almindelig 
orientering. 

Taluritter m.v. 
Der har været gentagne besøg hos Slaglille for at købe/låne taluritter. Lars S. Rasmussen 
(LSR) har købt 200 stk. på Arnborg, hvor er de? 
Henning laver en fælles kasse i hangar eller KF-værksted: Taluritter, sprængstykker o.lign. 
skal kunne hentes efter behov fra denne kasse. (Henning laver også et lille "nødlager" 
under lås og slå, som han alene har adgang til). 
 
Rygter om forbud mod (Aluminiums-)taluritter og/eller påbud om NicoPres-klemmer 
(kobber?) 
-Dette er selvmodsigende idet forbundskontoret fortsat sælger taluritter i aluminium. 
KF har en NicoPres-tang til styreliner, men ikke til spil-wiren. En NicoPres-tang skal ikke 
ligge og rasle rundt bag på wire-henteren, da den hurtigt ville blive ødelagt. 
JB kontakter LSR for at afklare de præcise regler. 
 

Det lille/gamle spil 
Spillet trænger til nye wirer 
Spil-motoren trænger til en (mindre) overhaling: Bl.a. nye tændkabler, tændrør og nyt 
strømfordeler-dæksel. 
 
Lastbil-motoren kører godt, men kan ikke starte selv: JB tager startermotor med til en auto-
elektriker. Der er skaffet nye dæk næsten gratis, og der står flere "til opbevaring" fra den 
gamle brødfabrik. Dem vil vi antagelig også kunne få gratis eller meget billigt. 
Reserve-bagtøj er røget ned i telthangaren i forb. m. oprydning. Dette er OK, men det bør 
lægges op på nogen paller eller lign. så det kommer fri af jorden. 
 

Det store/nye spil 
Det store spil kan ikke længere køre til Lyngby for egen kraft, det ville være uforsvarligt. 
Vedligeholdelse af spil foregår således på EKKL fremover. 
Gearkassen er totalhavareret. Arnold forklarede hvad der var gået galt. 
En renoveret gearkasse kan købes for 8-10 KKr (nye koblingsplader, men ellers er stand 
uvis). En total-renoveret gearkasse vil formentlig koste over 15 KKr. 
Den "gamle" gearkasse passede ikke 100% til motoren, men den billige nye skulle passe 
bedre. Til gengæld har den muligvis et problem med at den skifter gear på et uheldigt 
tidspunkt (netop når flyet er lettet). 
 
Kemisk test viste at motorolien indeholder Kalcium. Dette kan kun komme fra 
kølesystemet, så der må være en utæthed i forb.m. den indbyggede oliekøler. 
Det nuværende kølesystem er i forvejen for lille p.g.a. manglende fartvind, så Arnold 
foreslår en ny og større køler samt separat oliekøler. Arnold checker leverandør og pris for 
dette. 
 
Bremser på wire-tromler er besværlige at justere: Bremser alt for meget eller alt for lidt. 
Tromler skal nok af med henblik på grundig rengøring og justering af bremserne. Til dette 
kan Janus-kranen i hangaren bruges, og et beslag til at løfte tromlerne med vil være en 
stor hjælp. PFG skulle efter sigende have sådan et beslag liggende på værkstedet i 
Lyngby: BBM forhører sig hos FCJ. 
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Lastbil-motoren er MEGET slidt. -Primært ledninger, slanger, rør osv., men det er overalt. 
 
Nu og her:Spillet selv repareres, men hvad lastbilen angår må vi krydse fingre. Der er ikke 
tid/råd til at reparere begge dele. Hvis/når lastbilen i løbet af næste sæson ikke vil køre 
længere, må den repareres nødtørftigt. En større reparation kan evt. komme på tale næste 
vinter. 
 
 

Granada (wirehenter) 
JB er p.t. i gang med bremserne. 
Der er fortsat problemer med strømtab: "Lækken" må findes og den indbyggede spil-radio 
forbindes igen, da det ikke var den der brugte strøm. 
Reparation foregår på EKKL. 
 

VW-bus (wirehenter) 
Der skal laves en form for lås og/eller tændingslås for at forhindre nyt tyveri. 
Gearproblemer ligger forhåbentlig i skifte-mekanikken udenfor selve gearkassen. 
Koblingskabel skal skiftes igen (er købt og klar til motering). 
 

Traktor(er) 
Der er koblingsproblemer, og bremser bør justeres hvis muligt. 
JB bekymret om olietryk, men Arnold oplyste at det er normalt for Ferguson med meget 
lavt olietryk når den er blevet varm. Man skal bruge en passende tyk olie. 
Reserve-traktoren køres i tørvejr i telthangaren. 
 

Startvognen 
Motor går dårligt: Nye filtre m.v. er nødvendigt. 
Der skal monteres nyt elstik uden "modhager" til laderen. 
Erik har et projekt med fastmonterede fly-radioer i startvognen (Plads-frekvens og 
svæveflyvefrekvens). Arnold mindede om at man skal huske stelforbindelse v.h.a. en 
ledning til relæet, da plastkarosseriet har "svævende" stel. 
Arnold har hos en ophugger set en lufthavnsbus svarende til vores. Arnold forhører sig 
ang. pris. 
 

Telthangar 
Presenning sikres så den ikke blæser væk i stormvejr. Henning er i gang. 
 
 

Halvtag/Vognport (stormskade fra sidste år) 
Henning undersøger materiale-omkostninger. PFG skaffer folk til en eller flere arbejds-
weekender i efterårets/vinterens løb. 
 
 

Miljø-eftersyn 
Olieskuret rengøres og tank med spildolie køres på genbrugspladsen. 
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Referat af bestyrelsesmøde   
Tid og sted 10. januar 2002 hos Axel 
Deltagere Jørgen Bachmann, Bo Beltoft Madsen, Erik Trudsø, Axel Morgenstjerne, Kristoffer Raun 

samt Poul Gregert Jensen. 
   
1  Referat  fra sidst godkendelse af refeferat fra 6/12-01. 
 
2  Administration 
Post ind DSvU;  brev med oplysninger om e-mail fra unionen 
 - Medd. nr. 54 vedr. S-teoriprøver 
 - Medd. nr. 01 vedr leje af fly på Arnborg 
 GF forsikringsklubben vedr. trailerforsikring 
 TourdeDanmark; mail vedr. værtsskab for afslutning.  
Post ud Meddelelser til medlemmerne. 
  
Medlemmer Ifgl. årsstatistikken er vi nu 58 aktive. To medlemmer er siden årsskiftet ”gået” passiv. 
 
Uddannelse Vi arrangerer pga. manglende elever ikke selv teorikursus men henviser til naboklubber.. 
 
Medlemsmøder Næste arrangement er Klavs Andersens flight test engineer foredrag 24/1. 
 
PR-arbejde Kristoffer holder et PR-udvalgsmøde den 16/1 på værkstedet. 
  
3  Økonomi  
Status Vi nærmer os årsafslutningen. Årsregnskabet vil foreligge ca. 1. februar. Det vurderes at 

gøre PBS betaling obligatorisk. 
 
Betalingsstatus Mange medlemmer skylder store beløb. Der opfordres til indbetalinger! 
 
4  Materiel  
Fly Astir er kommet ud af værkstedet. Junior og Juniorvogn er i gang. K13 forventes komme 

til Lyngby 13. januar. Øye forespørger Schempp Hirth ultimo januar om Duo status.  
Polyt 5 i.a.b.  
Spil i.a.b  
Wirehentere - 
Andet jordmateriel -  
 
5  EKKL  
Flyveplads i.a.b. 
Klubhus Klubhusvedligeholdelsesweekend afholdes medio januar. JB indkalder pr. mail.  
 
6  Værksted Bo kontakter værkstedsledelsen vedr. det fortsatte renoveringsprojekt.  
 
7  Flyvning   
Hændelser i.a.b. 
Instruktørmøder Der vil blive arrangeret I-møde inden sæsonstart. 
Ansøgninger i.a.b 
 
8  Langs. planl.  i.a.b 
  
9  Uds. til medl. Det vil blive udsendt årsberetning mv. ca. 15. februar. 
  
10 Eventuelt i.a.b. 
 
11 Næste møde   Indkaldes senere.  
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Indkaldelse til Generalforsamling 
 
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d. 13/3-2002 kl. 19:30 på DTU, bygning 208, 
auditorium 51. For at være stemmeberettiget, skal du være på omgangshøjde med betalingen. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser. 
2. Formandens beretning om det forløbne år. 
3. Godkendelse af beretningen. 
4. Kassererens forelæggelse af regnskab og revisorernes bemærkninger. 
5. Godkendelse af regnskabet. 
6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år. 
7. Langsigtede handlingsplaner. 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 
9. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille med kandidater. 
10. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille med kandidater til suppleantposterne. 
11. Valg af 2 kristiske revisorer: 
12. Bestyrelsen foreslår (gen)valg af 4 revisorer: Thomas Bucka-Christensen, Iver 

Christophersen, Knud T. Andersen og Michael Krogh.  
13. Indkomne forslag: 
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Resume fra Sjællandsmødet 19/9-2001 hos ØSF 
 

I forbindelse med de Sjællandske klubbers møde har Axel Morgenstjerne lavet et resume af ting der 
har speciel interesse for os:  
 
Sjællandsmesterskabet: Det var meget vellykket med det 2-delte arrangement, så den model 
fortsætter. Der blev efterlyst deltagere fra PFG. Næste år holdes det af Midtsjælland og Tølløse. 
Tølløse får brug for assistance fra andre klubber under afviklingen af deres del 26. -28. april 
2002. Midtsjællands del holdes 9. -11. august 2002. 
  
Termikligaen: Godt initiativ, men 10-km regel er en stor ulempe på Sjælland. Specielt er det uheldigt 
og demotiverende, at en masse gode flyvninger først blev godkendt og siden underkendt pga ændret 
håndhævning af reglen midt i sæsonen. Niels Holck skriver brev til Arne Boye-Møller. 
  
Sportsudvalget: Vi har en dansk Junior-Verdensmester! 
  
Luftrum: Jeg efterlyste et navn på området over Lammefjorden. Siden ”luftrumsreformen” i 1992 har 
vores muligheder for at flyve termik i dette dejlige område været stærkt begrænset. Det viser sig, at 
piloter der er heldige at få spurgt den rigtige flyveleder den rigtige dag på den rigtige måde, godt kan 
få lov til at flyve i dette luftrum. Men ofte bliver vi bare blankt afvist, med den begrundelse at flyve-
lederen ikke KAN tildele os det luftrum. Det synes jeg da, de skal kunne! Jeg fremførte, at ”luftrums-
reformen” havde frataget os 1/3 af vore lokale muligheder for termikflyvning, og at luftrummet tidligere 
var meget benyttet i forbindelse med strækflyvning til Nordsjælland, idet ruten over Tuse Næs ofte 
giver bedre muligheder for at gennemføre det stræk end turen syd om Holbæk. Desværre var den 
umiddelbare reaktion på mit indlæg, at det var en nærmest umulig tanke at genvinde retten til 
svæveflyvning i det luftrum, fordi det er reserveret til IFR-trafik. Under den videre drøftelse var der 
almindelig tilslutning til, at vi på trods af dette syn bør tro på, at ting kan ændres til vores fordel og at 
vi på passende diplomatisk vis vedvarende skal arbejde for det. Det blev besluttet at klubberne skal 
formulere deres ønsker til forbedringer af luftrummene og sende disse pr e-mail til Ole Pedersen fra 
Nordsjælland, så han har et godt materiale at tage udgangspunkt i, når han skal arbejde for vore 
ønsker i Luftrumsudvalget. ØSF oplyste, at de havde haft held med at få flyttet et hjørne af RK5. Det 
kan altså lade sig gøre at få indført ændringer i luftrumsstrukturen til fordel for svæveflyvning. 
  
Amtsrepræsentanter til friluftsrådet: Hans Hemmingsen/FVS blev repræsentant for DSvU i 
Københavns Amt, støttet af de to klubber i amtet, FVS og PFG. 
  
Hangarudvidelse på Arnborg: Jan Schmeltz Pedersen/DSvU oplyste bl.a. at der søges fonde med 
hjælp fra Henrik Vinther/PFG. 
  
Polterabends mm: Jan Schmeltz Pedersen/DSvU modtager gerne "ammunition" til brug for 
påvirkning af SLV i forbindelse med fortolkningerne af reglerne for betalte gæsteflyvninger. 
  
Eventuelt: Jeg anmodede om passende radiodisciplin på 123,42 MHz - specielt at man undgår at 
bruge flyradio til spilstartsafvikling. Vi har haft tilfælde, hvor meldinger som "vente-vente" og 
"hurtigere-hurtigere" har ført til misforståelser under afvikling af flyslæb på EKKL ! 
 
Det næste møde holdes i februar – vi vender tilbage til dette i næste nummer. 
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Væddemål for 2002 
En sen lørdag i oktober var chancen der for at kombinere sæsonens sidste svæveflyvetur med herlig 
mad og drikke, krydret med flyver-røver-fortællinger fra sæsonen der gik, samt flyvske drømme om 
oplevelser der står for døren til næste år. Kort sagt – væddemålsfesten. 
 
Som tak for god indsats og bidrag til at forøge aktiviteten på Kaldred var samtidig de midlertidigt 
hjemløse Værløser inviteret. Derfor indgår ”fremmed klingende” navne i listen, og vi forudser ædel 
kappestrid på sjællandsk kontinent-plan. 
 
Traditionen tro samledes de sejlivede omkring vort langbølgekontrollerede køkkenur midt på natten, 
hvor Kaptajnen frisk hjemvendt fra Kansas instruerede i pandekagebagningens aerobatiske kunst, 
under diskussionen om uret nu bevæger sig den ene eller anden vej rundt, når vintertiden sættes i 
kraft. For at sikre at drømmene bliver til virkelighed har væddemålskomiteen, efter på demokratisk vis 
at have lyttet til ombordværendes tilkendegivelser, fastslået og nedfælde de indgåede væddemål. Vi 
forudser allerede nu mange vindere næste år, og de vil kunne se frem til en af de skamfulde tabere 
sponsoreret overdådig middag den 26 oktober 2002! 
 
Niels Madsen..........................................EKKL-Vordingborg-EKKL-Vordingborg-EKKL på én dag  
Knu’ ........................................................305 km FAI ∆ 
Bo B Madsen ..........................................250 km � 
Claus B Johansen ..................................S 
Erik Trudsø Jespersen ...........................100 km FAI ∆ 
Stefano ...................................................S + Sølv  
Kenneth Nielsen .....................................S + 1 Sølv bet. 
Jeppe Nicolaisen ....................................S + Sølv 
Peter Fischer ..........................................100 km FAI ∆ 
Lars Sverre .............................................300 km FAI ∆ 
John Heebøl ...........................................200 km � 
Poul Gregert Jensen...............................298 km � 
Thomas Bucha Christensen ...................150 km FAI ∆ 
Benny Strand..........................................100 km ∆ 
Peter Siboni ............................................100 km FAI ∆ 
Morten Hugo Bennick .............................310 km � 
Torben Kristensen ..................................300 km (op til 3 vende punkter) 
Marianne Thomsen.................................Solo + 1 Sølv bet. 
Kaptajnen ...............................................170 km Distance   EKKL-EKKL 
Bo Leth ...................................................200 km � 
Finn Passov............................................250 km � 
Michael Krogh.........................................299 km � 
Stig Øye..................................................Fuldføre 480 km af en 500 km FAI ∆ 
Jørgen Bachmann ..................................250 km �  i P2   (uden motor og Stig Øye)  
Axel Morgenstjerne.................................250 km � 
Louise.....................................................S + resterende sølv  (med start på Kaldred) 
Hans .......................................................Min. 10 gange middag på Kaldred + resterende sølv 
Kristoffer Raun........................................250 km � 
Lars H, Videkam.....................................330 km � 
Iver Christoffersen ..................................298 km � 
Torben Simonsen ...................................300 km � 
Jesper Schmalz Jørgensen ....................230 km � 
Jens Rytter .............................................150 km ∆ 
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Udlandsnyt 
 

Vancouver, Canada : 
Kent Johansen skriver: Det glæder mig meget at annoncere 
ankomsten af vor søn, Ben, kl. 23:03 julenat.  
Han var for utålmodig til at vente til det annoncerede tidspunkt, 
18. januar, så han groede sig til næsten 7 pund på rekordtid og 
ser slet ikke ud til at mangle de 3 uger.  
Mor og barn har det fint. Cheryl-Ann klarede ærterne som om hun 
aldrig havde bestilt andet. Et snif lattergas til at starte på, ingen 
bedøvelse overhovedet under selve fødslen. Vi kom ind på hospi-
talet kl. lidt i 9 og Ben var ude og se sig om 2 timer senere.  

       
Bayern 

 
Vi har modtaget denne nytårshilsen fra flyveklubben i Burghausen/Bayern der købte, vores ASK21: 
”Just a short live-sign from Germany, we had a very successful year in gliding, around 330 flights with 
the ASK21, 90% of the flights with our students, 5 of them are flying solo meanwhile. Best regards to  
all the members we know. Many happy landings for 2002.” 
Alois Novak,  
Wacker Chemie GmbH 
 

Baden-Württemberg 
 
 
Status hos Schempp-Hirth er ultimo januar følgende: motoren i vores Duo er monteret, og typecerti-
fikatet er udstedt af LBA (den tyske SLV). På grund af de nye JAR-regler skal Schempp-Hirth så nu  
godkendes som produktionsvirksomhed for hver type fly, og eftersom et kontrollantbesøg fra LBA og 
papirarbejde i denne forbindelse udestår, kan de ikke udskrive dokumenterne på vores Duo endnu. 
Derfor mangler også prøveflyvningen med motorinstallationen. De har heller ikke set på skaderne på 
vingen endnu, så et pristilbud for den reparationen mangler her (information via Øye). 
 
 

Kota Kinabalu, Malaysia 
 

Claus Pedersen søger stadig deltagere til Sabah Adventure Challenge (hvad det er kan man se på 
www.sabahadventurechallenge.com) – arrangementet foregår  i dagene 28. - 31 Marts. Claus regner 
med at vi stiller mindst et par hold fra Danmark, og eftersom han er involveret i at organisere det, 
så vil han ikke selv deltage denne gang, men fungerer som ”course director”. En god anledning til at 
komme i form til flyvesæsonen og få konditionen checket af under gode sommertemperaturer i marts. 
Nærmere om konkurrencen og stedet følger i næste nummer idet redaktionen af PFG-nyt sender et 
reportagehold af sted til arrangementet. 
 

Alperne 
 

Der var ved redaktionens slutning endnu ikke meldt om væsentlige beskadigelser af løse lemmer 
grundet skiløb ”på de skråtstillede hvide marker i mellemeuropa”  Det er jo ellers efterhånden også 
blevet vane at der på denne måde sker ”havarier” blandt medlemmerne i vintersæsonen.  
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Sæsondebriefing 
 

 
Til mødet der blev afholdt på værkstedet i bygn. 237 den 29.11.01 var mødt ca. 15 medlemmer. 
 
Flyvechefen, Morten H. Bennick konstaterede indledningsvis at vi i sommersæsonen 2001 heldigvis 
havde været forskånet for uheld i forbindelse med flyvningen. 
 
To episoder har der dog været som bør vække til omtanke. DuoDiscus vognen kom i slyng på en 
fransk motorvej under transporten til Sisteron. Vi skal være opmærksomme på ikke at læsse ting i 
transportvogne der kan ødelægge vognens stabilitet. 
 
En afbrudt flyslæbstart i foråret med DuoDiscus kunne også have udviklet værre end det gjorde.  
Princippet må være at vi pga. de lokale forhold altid lader svæveflyet vige mod midten af banen. 
Denne lokale regel skal kommunikeres formelt ud til alle i klubberne (MHB/Arnold) 
 
Vi har i efteråret haft S-kontrollantbesøg af Jens Feldborg fra Nordsjælland.  Hans rapport er tilsendt 
alle instruktører. Specielt jordmateriellets vedligeholdelsesstandard mener han kan gøres meget 
bedre med de ressourcer de to klubber råder over.  
 
Øye foreslår at vi bringer op for unionen/SLV at også en offentlig plads som vores skal være behørigt 
markeret på ICAO kort med svæveflyve symbolet. Som det er i dag er kun en privat svæveflyveplads 
forsynet med det symbol der jo egentlig advarer motorfly mod spilstartswiren. 
 
Vedr. flyvninger med DuoDiscus 
 

1. Det vigtigste er at den kommer ”ud at flyve stræk” – og dermed producere ”oplevelser” 
2. Omskolingsregler – afventer I-møde 
3. Tildeling – som sædvanligt, men vagthavende instruktør tildeler bagsæde/instruktørsædet. 

 
Læren fra sommeren vedr. flyfordeling: 

 
Det skal kommunikeres meget bedre hvilke klubfly der vil være væk fra pladsen den sidste 
weekend af sommerlejren. 

 
Det konkluderes på opfordring fra Øye at flyvechefen finder ud af omskolingsreglerne for DuoDiscus 
Turbo ved først at kontakte unionen for at få deres Janus regler. Vore regler fremlægges på næste 
instruktørmøde og for alle på sæsonplanlægningsmødet i februar måned. 
 
Sluttelig bragte Morten spørgsmålet op om vi evt. skulle lave mulighed for forhåndsreservationer flere 
uger frem. Dette som et oplæg til en generel stillingtagen til vore problemer med at fastholde og 
tiltrække nye. 
 
Endvidere laver flyvechefen, Morten Bennick, et notat om god landingsadfærd. Dette forventes 
udsendt næste gang, sammen med den reviderede udgave af ”bestemmelse for benyttelse af 
flyvegruppens fly”. 
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Flight test engineer foredrag 

 
Klavs Andersen holdt den 24. januar et velbesøgt foredrag, der var henlagt til klublokalet ved 
værkstedet. Blandt de godt 25 deltagere var også mange af klubbens ikke aktivt flyvende 
medlemmer. Det er meget positivt at se at der er tilslutning til at vi holder sådanne arrangementer, 
og vi vil lægge hovedet i blød for at finde gode emner til næste gang. 
 
Klavs har som baggrundsmateriale begået en ”powerpoint-præsentation” der kan findes på 
www.pfg.dk. 
 

Danske vinger 
 

Under denne titel kører der en løbende serie i ”Flyv” med luftoptagelser og beskrivelser af danske 
fly. Forfatteren, Ole Steen Hansen, er også med bag den sponsorfinansierede kalender der 
gennem nogle år er blevet uddelt til alle medlemmer i klubberne under KDA’s unioner. 

 
Han arbejder i øjeblikket på en bog, med den ambition at det skal blive det store opslagsværk 
over samtlige fly på dansk register. I den sammenhæng vil han gerne have vores assistance i 
sommerens løb på Kaldred; bl.a. typer som Polyt 5 og IS28-M2 bliver jo svære at finde andre 
steder… 

 
Vi regner med at det ideelle vil være et tidspunkt under sommerlejren hvor vejret og aktiviteten er 
til det. Flyvningen i egne fly bliver naturligvis for egen regning; men det kommer ikke til at give 
klubben ekstra udgifter at medvirke, og vi henstiller derfor til alle at tage vel imod projektet. 
Samtidig er det en mulighed for at få gode luftbilleder til vores egen PR og til ophængning i det 
nyrenoverede klubhus. 
  
 

 
Ikke danske vinger, - men tyske vinger i dansk luftrum 12. juli 1998. Billedet af Stemme S10-VT nær Himmelbjerget 
er taget af Jens Ostenfelt fra følgeflyet, Cessna 172, OY-AJL med Knu’ Andersen ved pinden. Jørgen Bachmann og 

Erik Trudsø flyver i D-KGCR ”for motor” på vej mod Arnborg. 
 

 



 

  
16 

 

 

Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 
 

 

Kalender 2002 
 
 
Hvornår Hvad Hvor 
Indtil sæsonstart Vedligeholdelse af fly mv. B237 
20. feb. Sæsonplanlægningsmøde B237 
23. feb DSvU repræsentantskabsmøde Århus 
7. marts Explore DTU – PR fremstød B101 
13. marts Generalforsamling B208 aud. 51 
23. marts Sæsonstart EKKL 
28. – 31. marts Påskeflyveferie EKKL 
10. april S-teoriprøve 1/2002 Efter aftale 
26. – 28. april SM (1.del) Tølløse 
9. – 19. maj Danmarksmesterskaber Arnborg 
1. juni  Old boys træf  EKKL 
1. – 14. juli Sommerlejr EKKL 
6. juli Kofest EKKL 
12. juli Grisefest og Tour de Danmark afslutning EKKL  
6. – 27. juli Europamesterskaber  Ungarn 
18. – 28. juli Sun Air Cup Arnborg 
9.  – 11. august SM (2. del) Slaglille 
10. – 24. august VM klubklasse Tyskland 
26. oktober Væddemålsfest EKKL 
 


