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Polyteknisk Flyvegruppe 
Postadresse og værksted: 
 
PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
pfg@pfg.dk - www.PFG.dk 
 
Bankkonto: reg.nr.: 1671 kontonr.: 636894 
Email vedr betalingsforhold: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads): 
 
Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32   
 
Pladsfrekvenser: 122,5 MHz og 123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; telefon 59 29 11 11 
EKKL Kalundborg Flyveplads; tel. 59 29 11 23 
 

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

 
Klubhusformand: 
Knud T. Andersen 
klubhusformand@pfg.dk 
Tlf. 36 18 23 78 (dag), 44 91 90 09 (priv.) 

 
Næstformand: 
Bo Beltoft Madsen 
bbm@pfg.dk 
Tlf. 32 51 32 50 priv.  
 

 
Flyvechef: 
Morten H. Bennick 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 36 18 31 18 (dag) 38 60 82 61 (priv.) 
 

 
Kasserer: 
Axel Morgenstjerne 
axel@pfg.dk 
Tlf. 45 93 55 10 priv., 616 616 25 mob. 
 

 
PR-chef: 
Kristoffer Dragsbæk Raun 
kdr@pfg.dk 
 

 
Sekretær: 
Marianne W. Thomsen 
mwt@pfg.dk 
 

 
Webmaster@PFG.dk 
Christian Krog Madsen; ckm@pfg.dk 
Postmaster@PFG.dk 
Claus B. Johansen; cbj@pfg.dk 
 

 
Best.medlem: 
Jeppe Torben Nicolaisen 
rock@cool.dk 
 

 
PFG-nyt øvrige udgivelsesterminer 2003 
Slutningen af månederne juni, september og 
november 
 

 
Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann 
 
Forsidebilledet: XAX på transportvogn efter Nashspil, 1946. 

Foto: A. I. Bergstrand-Poulsen. 
     

 
Tryk: DTU Tryk – Oplag: 350 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter m.fl. 
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Formandens dragehale 
 
Det synes, som var det i går, 
at vi afsluttede sidste sæson, 
men ikke desto mindre er der 
nu gået fem travle måneder 
siden væddemålsfesten, hvor 
drømmene om flyvemæssige 
bedrifter i 2003 begyndte at 
tage form.   
 
Vintervedligeholdelsen af 
både klub- og privatejede fly 
er foregået planmæssigt med 
det resultat, at alt står klar til 
sæsonstart i sikker forvisning om, at netop dette forår bliver det bedste i mands minde, og efter 
gennemførelsen af teorikursus vil flere af vores elever snart få lejlighed til at føle vingesuset alene – uden 
ånden fra en instruktør i nakken! 
 
Der er lagt op til megen festivitas i anledning af Flyvegruppens 60 års jubilæum i år, og som det fremgår af 
indbydelsen inde i bladet bidrager DASK væsentligt til at Oldboys-dagen, som vi har valgt til 
festligholdelsen, kan skabe passende rammer omkring den danske flyvehistorie, som vi kan være stolte 
over at have været en del af. 
 
En aktiv deltagelse i Termik-ligaen gav sidste år et meget flot resultat, som har givet mange piloter blod på 
tanden til en endnu mere ihærdig indsats i år, og der mangler aldrig opfordringer fra vores meget aktive 
flyvechef til at få sadlet hesten og komme op at flyve: hold øje med vejret og hav altid nogle 
afspadseringdage klar, så du også har mulighed for at følge en opfordring om hverdagsflyvning. 
 
Alle ”ulige år” er Sisteron-år, og vi har i skrivende stund allerede meldt syv fly til, og der er hos alle 
deltagere et stort håb om at vi kan skabe grundlag for at vores Duo Discus atter i år kan komme med. 
Duo’en er den perfekte måde at lære området at kende, før man selv flyver rundt i det på egen hånd, men 
samtidig giver en flyvetur med en mere erfaren rotte ofte lige netop den ballast, der skal til for at man til 
fulde kan nyde flyvningen i bjergene.   
 
Men uanset de spændende oplevelser med flyvning fra andre pladser i ind- og udland er og bliver det 
Kaldred, der er vores hjemsted, og vi håber rigtigt mange vil udnytte mulighederne for flyveferie i 
forbindelse med forårets mange helligdage – påske, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag og pinse. Derudover 
selvfølgelig sommerlejr i juli og sensommerlejr i september! 
 
Bestræbelserne på at få nye medlemmer i klubben fortsætter med uformindsket kraft og årets første PR-
fremstød blev således gjort i forbindelse med åbent hus arrangementet Explore DTU i marts måned, hvor 
vores simulator – Polyt S – atter viste sig som et af hovedtrækplastrene. Som resultat heraf kan vi forvente 
et pænt antal introducenter allerede fra sæsonstart, og derfor benyttes hermed lejligheden til at minde om, 
at en god oplevelse på en sådan dag er en forudsætning for at en gryende interesse udmøntes i en 
indmeldelse i PFG. 
 
Vores hjemmeside www.pfg.dk fremtræder efter endt modernisering nu i et særdeles attraktivt og  
professionelt udseende. Har du ikke allerede været forbi kan det anbefales. Normalt kan vi ikke nævne alle 
medlemmers indsats i disse spalter, men Christian Krogh-Madsen fortjener stor ros for et velgennemført 
og afsluttet projekt på dette PR-mæssigt vigtige område. 
 
Hermed ønskes alle medlemmer og bladets øvrige læsere en god og sikker flyvesæson! 
 

 
 

Jørgen Bachmann 
formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte 
 
Flyvesæsonen står for døren og snart er tiden inde til at blive luftet under de boblende hvide lammeskyer, 
der strækker sig i lange skygader tværs over Sjælland! 
  
Generalforsamlingens vedtagelse af takstregulativet uden klubhusopholdsafgifter betyder, at administra-
tionen bliver lettere og taksterne mere overskuelige. Jeg vil gerne takke for den støtte til mig, som dette er 
udtryk for. Siden min indmeldelse i PFG for mange år siden er jeg blevet fortalt, at 2 ting var umulige i 
PFG: Den ene at få medlemmerne til at tilmelde sig PBS, den anden at fjerne klubhusopholdsafgifterne. 
Begge påstande er nu tilbagevist. Hvad PBS angår mangler kun 27 medlemmer (passive) at tilmelde sig, 
og det er jo til at håndtere – selvom jeg gerne ser også de sidste få tilmeldt! Tak til alle jer, der med jeres 
PBS-tilmelding har lettet administrationen betydeligt! 
 
Med fjernelsen af klubhusopholdsafgifterne kan man nu medbringe familie og venner på Kaldred uden at 
blive flået, så lad mig bare opfordre til at udnytte dette til egen fordel: Kom og skab lidt mere liv på 
flyvepladsen – og tag gerne kammerater og familie med! 
 
Og glem ikke at fortælle, at PFG er en af landets billigste klubber for studerende! 
 
Flyvegruppen har stadig og altid brug for nye medlemmer, så tænk på hvordan du kan lave lidt god PR for 
PFG. Og tænk på, at vi alle skal tage godt imod nye i klubben. Heldigvis har vi nogle stykker, både fra 
sidste efterår og fra vinterens S-teori-kursus. Det bliver dejligt at se jer på flyvepladsen! 
 
Medlemsstatistik marts 2003: 
57 aktive medlemmer, heraf 9 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 94 passive medlemmer, heraf 4 livstidsmedlemmer. 
I alt 157 medlemmer. Herudover 2 prøvemedlemmer. 
 
Friflyvning 2003: 
Hvis du ønsker at tilmelde dig friflyvningsordningen fra og med april, er tilmeldingsfristen onsdag d. 30. 
april. Taksten fastsættes ud fra antallet af tilmeldte på denne dato. Tilmelding sker pr. e-mail til 
regnskab@pfg.dk . 
 
Aftale om parkeringspladser ved værkstedet: 
Autogruppen lejer området med halvtaget og 1. parkeringsplads på gruset ved siden af. I perioden 1. april 
til 31. oktober lejes yderlig 1 plads og i denne periode kan aftalen udvides med flere pladser. Autogruppen 
skal dog midlertidigt rømme pladserne, hvis der er problemer med adgangen ind og ud af PFGs 
motorværksted. Lejen udgør 6000 kr/år og stiger i 2006 til 7000 kr/år. 
 
 

En tur til Sverige? 
Torsdag den 3. april kl. 19:00 i bygning 208 aud. 54 

 
Torsdag d. 3. april kommer Jens Feldborg fra Nordsjællands Flyveklub og holder et meget underholdende 
foredrag om hvordan man flyver til Sverige og retur. 
Jens har igennem de sidste mange år dyrket at flyve 
til Sverige i stedet for at flyve ned på Sjælland, og 
mener at Gørløse er et af Danmarks bedste steder at 
flyve termik fra. 
 
Til højre ses 2 barogrammer fra d. 2. juni 2002. Det 
ene er en 300 km flyvning fra Kaldred, det andet en 
500 km i det sydlige Sverige. Der er mindre end 100 
km mellem de 2 flyvningers startpunkter. På Sjælland 
lå skybasen i 1400 m, mens den var 2400 m i 
Sverige! 
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Indbydelse til PFG 60 års jubilæum, old-boys dag 

og DASK-sommertræf på Kaldred pinselørdag d. 7. juni 
 

 
 
 
 
Traditionen tro afholdes det årlige old-boys træf den første lørdag i juni måned – i år falder denne i pinsen. 
 
For at kunne fejre 60 års jubilæet med manér har vi allieret os med Dansk Svæveflyvehistorisk Klub som 
velvilligt har henlagt sommertræffet til Kaldred på denne dag. Vi kan derfor se frem til mange glade menne-
sker og mange fine veteransvævefly såvel i luften som på jorden. Bl.a. arbejdes der på for første gang 
nogen sinde at have alle Polyt-typerne samlet på ét sted! 
 
Ellers foregår arrangementet efter den ”sædvanlige” recept; man arriverer om formiddagen og ”checker 
ind” i klubhuset i pladsens nordøstlige hjørne. Der bliver mulighed for flyveture i adskillige forskellige 
flytyper, repræsenterende næsten alle de 60 års historie. 
 
Midt på dagen er der mulighed for at købe frokost, og indtage den i selskab med gamle svæveflyvekam-
merater. Husk at medbringe gamle billeder og andre rariteter ”til at snakke over”. 
 
Til lejligheden er vort længe planlagte festskrift blevet færdigt, og der vil være mulighed for at erhverve et 
eksemplar af dette flotte bogværk. 
 
I de nyrestaurerede lokaler på førstesalen i klubhuset vil ”de flyvegruppehistoriske samlinger” være udstil-
let, incl. diverse videofilm. 
 
Vi forudser at mange også vil deltage i aftenens ”gallamiddag” i klubhusets pejsestue, hvor vi uden proble-
mer kan bænke 80 spisende gæster. Af hensyn til gourmet-kokkenes planlægning vil vi gerne have et 
overblik over deltagerne i middagen senest kl 11 lørdag formiddag. Den formidable 3-retters middag vil 
koste 100 kr. pr. person excl. drikkevarer (der kan købes til rimelige priser). Der vil være salg af billetter til 
middagen i klubhusets køkken om formiddagen. 
 
Tilmelding til dagens øvrige arrangementer er ikke nødvendigt. 
 

Velkommen til sommerens store festdag på Kaldred, den 7. juni 2003. 
 
 
 

Bestyrelsen og Det Flyvegruppehistoriske Udvalg 
Polyteknisk Flyvegruppe 
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Et par ord fra flyvechefen 
 

 
Nu begynder sæsonen snart og de fleste glæder sig til at komme ud at flyve igen. Personligt glæder jeg 
mig til den dag hvor der er en let  N-NV strømning af tør koldluft. Jeg synes næsten allerede jeg kan høre 
GS-500 pippe lystigt og vise 3,5 m integreret stig, samtidig med at jeg betragter de kornfede skygader som 
går sydpå så langt øjet rækker.   
 
Jeg tror de fleste er enige med mig at det bare er alle tiders at komme ud at flyve i sådant et vejr, specielt 
hvis man er i flyvetræning. Så tag nu at få dit PFT, før det gode vejr kommer.  
 
Sikkerhed: 
De sidste par år har PFG ikke haft havarier, og det på trods af at vi flyver mere og mere stræk. Det er 
selvfølgelig glædeligt, og jeg tror og håber da også at 2003 bliver en endnu bedre sæson end 2002. 
 
Udover at man altid skal være i bedst mulig flyvetræning er der specielt 2 situationer, som jeg vil henlede 
opmærksomheden på: afbrudte spilstarter og udelandninger. 
 
Afbrudt spilstart 
FLYVEFART - så simpelt kan det siges, Jeg kan næsten ikke komme i tanke om situationer hvor høj fart 
har været skyld i uheldet, derimod kan jeg komme i tanke om en masse gange, hvor lav fart har været den 
primære årsag til uheldet. Hvis man har flyvefart og er forberedt på afbrudt spilstart, så er risikoen yderst 
minimal for at noget går galt. 
 
Udelandinger 
Det er sjældent der sket noget fatalt ved en udelanding, til gengæld sker det tit at materiellet lider overlast.  
Man vil aldrig kunne gardere sig helt imod skjulte sten, brønddæksler og lignede. Men det er altså for dumt 
at lande på en mark, der er for kort, eller lande i medvind, lande i alt for høj afgrøde eller slet ikke at have 
nogen mark at lande på.  
 
Prøv derfor på hver tur du  tager, at bedømme hvor du kan lande, man behøver  ikke nødvendigvis at have 
været på stræk for at have behov for en mark, det kunne jo være at man løb i en ordentlig omgang synk, 
eller havde fejldisponeret sin flyvning. Det sidste er ikke særligt smart, men hvis nu man er nødt til at lande 
ude, så er det ret smart at have fundet en egnet mark.  
 
Da der sikkert også i år vil være mange som deltager i Termik-ligaen, henleder jeg opmærksomheden på 
at nok er det vigtigt at få point til sig selv og klubben, men det er endnu bedre hvis det også den næste dag 
er muligt at flyve på flyet (læs: FIND EN ORDENTLIG MARK, FØR DU LANDER UDE!) 
 
Duo Discus 
Klubbens absolut bedste 2-sædede er genial til at øve strækflyvninger i. Det har de sidste par år givet 
mange piloter I PFG nogle gode oplevelser. Motoren i ryggen giver selvtillid og den kan flyve stræk på 
dage hvor man ikke troede det muligt. men der er ingen garanti for at motoren altid virker, derfor skal man 
altid have en mark man kan lande på uanset hvilken højde motoren skal startes i. 
Hvis det ikke er så tit du flyver på vores Duo Discus, så gør dig selv den tjenste at øve dig i brug af 
motoren når du er på tur i flyet. 
 
Synes du at der er situationer som du helt føler dig hjemme i, så det ingen skam at kontakte en instruktør 
og få ham med i bagsædet. 
 
Og til sidst vil jeg ønske alle en god flyvesæson, med masser af gode ture udover Sjælland, Jylland, 
Frankrig og andre lande. 
 
 
 
Morten Bennick 



  7

Klubtrænerens forårsfornemmelser 

Læs venligst indlægget fra flyvechefen, før dette læses, så skulle det sikkerhedsmæssige nemlig være på 
plads ☺ 
 
Termikligaen 
Sidste år kæmpede PFG sig op i 2. division i termik-ligaen. Mange piloter gjorde en stor indsats for at 
klubben fik rigtige mange point, og hvis det ikke lige var fordi at Nordsjælland havde ligget og fløjet til 
Sverige i tide og utide, havde vi såmænd nok vundet 3. division.☺ 
 
I år skal vi dog gøre lige så stor en indsats for at forblive i 2. division, og vi skal gøre en endnu større 
indsats for at komme i 1. division, men jeg håber da at alle vil være med få så mange point hjem til PFG 
som overhovedet muligt.. Termik-ligaen er allerede startet, og jeg giver lige her nogle gode hint til hvordan 
man får mange point. 
 
Piloter der har fløjet mindre end 150 timer 
Hvis du har mindre end 150 timer i logbogen ved sæsonstart 2003 er der mulighed for både at score point 
både ved hjælp af varighedsflyvning og ved hjælp af højdevindinger, dog skal det minimum være en 
højdevinding på 500 m, og/eller en varighedsflyvning på 1 time. 
 
Pointformel: Pv = (flyvetid * 100 + højdevinding * 0.3) 
Eksempel: flyvetid = 3 timer og 30 minutter, højdevinding = 1000 m, Pv = (3.5*100 + 1200*0,3) = 750 point. 
 
Strækflyvning (gælder for alle) 
Pointformel: Gennemførte flyvninger: Ps = Faktor * (0.02 * Distance + 6)/ Hastigheden *100 /Handicap 
Ikke gennemførte flyvninger : Ps = Faktor * Distance * 2 *  100 /Handicap 
 
Faktor = 1 // Ikke deklarerede opgaver, cats-craddle, det vil sige at man flyver imellem de vendepunkter 
man har lyst til og hvor man mener vejret er bedst. 
Faktor = 1.1 // Deklarerede opgaver: der kan deklareres indtil 8 vendepunkter, og de skal flyves i den 
rækkefølge som de er deklareret. 
Faktor = 1.2 // Deklarerede FAI-trekanter. 
 
Eksempel: En pilot flyver en opgave på 210 km i en discus over 5 deklareret punkter og gennemfører på 3 
timer: Ps = 1.1 * (0.02 * 210  + 6)/70 * 100/106 = 741 point. 
 
Hvis piloten lander ude på sin opgave efter 150 km: Ps = 1.1 * 150 * 2 *  100/106 = 311 point 
 
Alle vendepunkter skal være deklareret i loggeren inden afgang, med mindre man bruger termik-ligaens 
vendepunkter. Der er en enkelt finurlighed ved reglerne, der gør at det næsten altid kan betale sig at 
udskrive meget lange opgaver, uden dog nødvendigvis at gennemføre dem. Det forholder sig nemlig 
sådan at hvis man afbryder en udskrevet opgave og flyver hjem og lander får man alligevel 10 % bonus.  
 
Ændringer til 2003 
Flyver du med en IGC-godkendt logger behøves der ikke at udfyldes noget opgaveark. Starter man I 
flyslæb og slæber man til mere end 1000 m, må der maksimalt være 1000 m's højdetab mellem start og 
landing. Hvis man ønsker mere info vedrørende regler og vil vide hvordan stillingen er i termik-ligaen, skal 
man bruge www.termik-ligaen.dk 
 
Væddemål 
Sidste år var der rigtige mange der vandt, og der er sikkert mange der har fået blod på tanden for at vinde 
deres væddemål i år. Der er 2 gode råd jeg vil give i denne anledning. 
1. Hav flyvningen til dit væddemål parat, brug evt. en hverdagsaften foran computeren til at planlægge 

væddemålets gennemførelse. 
2. Væddemålet kan lige så godt vindes i påsken som i september. 
Husk nu: med mindre dit væddemål specifikt tillader eller kræver det, er flyvninger i Duo'en ugyldige til 
væddemål. 
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Loggere  
PFG har fire volksloggere til klubflyene. Brug dem nu, det er derfor vi har dem ☺. Der er også computerud-
styr til at download af flyvningerne fra disse. Der er ved at blive udarbejdet en kort beskrivelse afl hvordan 
dette gøres. Indtil da må du spørge en af de piloter som du ser betjene grejet. 

Slutglid 
Jeg har konstateret, at der faktisk er en del i PFG, som ikke er i stand til 
at planlægge et slutglid optimalt. Henvend dig venligst til mig, så skal 
jeg gerne forklare hvordan man bruger en slutglidscomputer. 

Duo'en 
Vi har et af Danmarks bedste 2-sædet fly til at øve strækflyvning i. Tag 
fat i en af dem, der er gode til at flyve stræk og få dig en god tur ud over 
landskabet.  

Termikanalyse 
Jeg har samlet og analyseret 38000 igc-flyvninger, hovedsagligt fra 
internettet. Resultatet kan ses på www.pfg.dk/termikanalyse. Hermed 
ønsker jeg alle en god sæson, og forhåbentligt nogle rigtige gode stræk 
ud over landskabet. 
 
Morten Bennick 

 Åbent hus på DTU 
Torsdag d. 6 marts var PFG med ved åbent hus arrangementet ”Explore DTU”. P6 og Polyt-S var opstillet 
på landingsbanen udenfor S-huset. Der var livlig aktivitet hele dagen, og mange interesserede fik en tur i 
simulatoren. 
 
Samtaler med nuværende studerende på 
DTU viste at de ikke alle er bekendt med 
PFG, selvom de er interesserede i 
flyvning. Det viser vigtigheden af at vi øger 
vores synlighed ved at deltage i sådanne 
arrangementer på DTU. 
 
Teknisk Forvaltning på DTU stillede 
venligst en videoprojektor til rådighed, og 
forærede samtidig PFG et filmlærred til 
simulatoren. 
 
 

 
 

 

 

Billeder: Peter Fischer Jensen 

Tekst: Christian Krog Madsen 
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FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

for perioden 1.4.2003 til 31.3.2004. 
 

1. Kontingenter  
 
a.  Aktive medlemmer     315,00 kr/md. 
b.  Aktive medlemmer, der er  

studerende  eller værnepligtige  185,00 kr/md.  
c.  Udlandsmedlemmer                                 400,00 kr/år. 
d.  Passive medlemmer                           300,00 kr/år.      
e.  Livstidsmedlemmer                                  Kontingentfrie 
f.  Indskudsmedlemmer    Kontingentet afhænger af indskuddets størrelse. 
 
Der kan ydes kontingentnedsættelse for særlig indsats. 
 
Aktive medlemmer, der efter uddannelsens eller værnepligtens afslutning ikke har fået beskæftigelse, 
betaler det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem arbejdsløs efter at have været i 
beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af kontingentet. 
 
Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende ikke livstidsmedlemmer kan ikke overgå til 
livstidsmedlemskab. 
 
Kontingent tilskrives den første i måneden. Kontingent  for udlandsmedlemmer og passive medlemmer 
tilskrives kun den 1. april. 
 
Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse som aktiv 
betales 2 måneders kontingent áconto på den første PBS-opkrævning, mens passive betaler kontingentet 
for indeværende år på den første PBS-opkrævning. 
 
Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter med udgangen af 
den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i overensstemmelse hermed. 
 
Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders kontingent i 
perioden op til den 31. marts. 
 
For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet obligatorisk medlemsafgift 
til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive livstidsmedlemmer opkræves særskilt et beløb 
der dækker for medlemskabet i disse organisationer. 
 
Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller udmelde sig. 
Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der betales aktivt kontingent med 
tilbagevirkende kraft. 
 
Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt kontingent for perioden, 
dog mindst for 3 måneder.  
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2. Flyveafgifter 

    PXF  PFX  XHA      PJX, PKX BXD 
 
1. time      210,00 kr/t     174,00 kr/t     143,40 kr/t 102,00 kr/t  90,00 kr/t 
2. og 3. time    177,00 kr/t     144,00 kr/t 121,20 kr/t 86,40 kr/t  60,00 kr/t 
4. time ff.       75,00 kr/t 60,00 kr/t 48,60 kr/t 34,20 kr/t 18,00 kr/t 
 
Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid. Der betales pr. flyvning mindst en afgift svarende til 10 minutter. 
Tiden regnes inkl. start. For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, 
beregnes hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og PFT).  
 
Brug af motor i Duo Discus T er inkluderet i flyveafgiften. 
 
For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne. Hverdagsflyvning foregår på dage, hvor ingen 
instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyvegruppens sommerlejr og under ekspeditioner, herunder 
mesterskaber, betragtes ikke som hverdagsflyvning. Medlemmerne skal selv holde regnskab med afholdt 
hverdagsflyvning og senest ved årets slutning gøre refusionskrav gældende overfor kassereren. 
 
Gæstestarter: 
 
For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 125,- som inkluderer spilstart og indtil 20 minutters 
flyvning. Piloten er ansvarlig for inddrivelse af beløbet. Ved længere flyvninger samt ved flyslæb er det 
pilotens opgave at afregne efter de normale takster. 
 
 
3. Prøvemedlemmer 
 
Et prøvemedlemskab koster 700,- kr. som skal betales forud. Prøvemedlemskabet følger DSvU’s regler og 
omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 dage samt en logbog. 
 
 
4. Friflyvning  
 
Der eksisterer en friflyvningsordning med 2 takstklasser: 
 
Takstklasse 1: fri flyvning på alle fly 
Takstklasse 2: fri flyvning på K-13, K-8 og Junior, normal timetakst på andre fly. 
 
Friflyvnings ordningen dækker alle flyveafgifter i pågældende takstklasse (herunder flyvning med egne 
gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter. 
 
Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april 2003 skriftligt til bestyrelsen har 
tilmeldt sig ordningen. 
                                     Takstklasse 1  Takstklasse2 
 
For én tilmeldt:             5492,00 kr.  3072,00 kr. 
For to tilmeldte  5492,00 kr.  3072,00 kr. 
For tre tilmeldte  5261,00 kr.  2943,00 kr. 
For fire tilmeldte  5030,00 kr.  2815,00 kr. 
For fem tilmeldte  4799,00 kr.  2686,00 kr. 
For seks tilmeldte  4526,00 kr.  2532,00 kr. 
For syv tilmeldte  4204,00 kr.  2351,00 kr. 
For otte tilmeldte  4085,00 kr.  2286,00 kr. 
For ni tilmeldte  3953,00 kr.  2211,00 kr. 
For ti tilmeldte el flere  3827,00 kr.  2140,00 kr. 



  11

Ordningen gælder fra sæsonstart og et år frem. Tilmelding er kun bindende for et år ad gangen. Beløbet 
debiteres medlemskontiene i syv rater, første gang 1. april. Tilmelding efter 30. april kan finde sted, men 
den ordning, der er trådt i kraft, ændres ikke derved, og flyvninger inden den 1. i tilmeldingsmåneden vil 
ikke være omfattet af ordningen. Rateopkrævningen finder sted fra tilmeldingstidspunktet. 
 
5. Spilstarter 
 
Taksten er fastsat til     36,00 kr/start. 
 
For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2. 
 
6. Flyslæb. 

 
Afregnes pr tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 
 
PFG medlemmer/fly      1300,00 kr/tt 
Øvrige       1700,00 kr/tt 
Hjemhentning af PFG fly/medlemmer    900,00 kr/tt    
 
Polyt-5 piloter, der foretager træningsflyvning eller er under omskoling, betaler taksten for hjemhentning 
efter tachotid.  
 
Nødvendig testflyvning betales af PFG. 
 
7. Hjemhentningstakster  
 
Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 1,75 pr. km i det omfang, flyvningen er 
udført med et af klubbens fly og er udgået fra EKKL samme dag. Kun den del af kørslen, der foregår på 
Sjælland, er refusionsberettiget. 
 
Hjemhentninger med Polyt-5 er refusionsberettigede efter ovennævnte regler. Der skal fremsendes en 
skriftlig opgørelse indeholdende oplysninger om den afstand, et hjemhentningshold ville være kørt, hvis 
transporten havde været gennemført ad landevejen.  
 
8. Klubhus 
 
For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt værelserne i 
annekset, opkræves en afgift for hver overnatning på 30,00 kr/nat/rum. 
 
Medlemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af kamre og anneks.  
 
 
9. Hytter 
 
Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddelbar nærhed af 
klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1600,00 kr. 
 
 
10. Flyveplads EKKL 
 
Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 600,00 kr/fly. 
Benyttelse af telthangar og carport på EKKL koster yderligere årlig afgift på 1000,00 kr/enhed, eller en 
halvårlig afgift på 600,00 kr/enhed. En enhed svarer til en transportvogn, og minimumstakst er 1 enhed. 
Afgift for telthangar og carport opkræves pr. 1. maj og/eller pr. 1. november. 
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11. Parkeringsplads ud for værkstedsbygningen 
 
Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal råde over den, i 
et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af P-afgifter, som vist nedenfor.  
Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift. 
Medlemmers transportvogne til fly, der er stationeret på EKKL, pålægges ikke P-afgift. 
 
Aktive medlemmer                             75,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Passive medlemmer og andre                 150,00 kr. pr. påbegyndt uge 
 
Enhver længerevarende benyttelse af parkeringspladsen skal aftales med værkstedsledelsen og meddeles 
kassereren. 

12. Renter 
 
Afgifter for opnåede ydelser er forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. Renter for 
debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes efter nedenstående regler: 
 
Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 1,25% (svarende 
til 16.1% årlig nominel rente). Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,22%. Renterne 
beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den pågældende måned af medlemmet præsterede 
indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbetalinger skal i rentesammenhæng være på PFG’s konto (giro eller 
bank) inden månedens slutning, eller indbetalingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal 
betales renter af, ligger mellem - 200,00 kr. og 200,00 kr., beregnes der ikke rente. 
 
Passive medlemmer og udlandsmedlemmer betaler ikke renter af det pr. 1. april tilskrevne kontingent i 
perioden 1. april til 31. maj. Dette betyder, at primosaldoen i maj tillægges kontingentet debiteret den 1. 
april, inden renteberegningen foretages efter ovenstående regler.  
 
 
13. Andet 
 
- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 50,00.  
 
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
 
- Tilskud til deltagelse i DM: PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende. 
 
- Deltagelse i instruktørkurser: PFG betaler deltagergebyret samt transportomkostninger med offentlige 

transportmidler. 
 
-  Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, betales af PFG. 

Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er specificeret ved aftale med bestyrelsen. 
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Kaldred valgt som mulig udelandingsplads for rumfærgerne 
 
NASA har i kølvandet på Columbias forlis været på udkik efter alternative nordligt beliggende 
landingsmuligheder for rumfærgerne. Dette skyldes til dels mistanken om, at Columbia var offer for 
voldsomme kosmiske udladninger forårsaget af Van Allen bælterne på sydligere breddegrader, dels 
muligheden for at redirigere rumfærgerne mod nord af rent fysiske årsager: Jo længere mod nord, jo 
kortere er afstanden til Jordens rotationsakse – og jo lavere absolut tangenthastighed for jordoverfladen, 
hvilket betyder højere relativ flyvefart i forhold til jordoverfladen for rumfærgerne. Altså en slags global 
vindgradient, som kan udnyttes til øge manøvremulighederne under en re-entry, hvor landing på Cape 
Kennedy opgives af sikkerhedsmæssige årsager og der vælges en langsommere og langtrukken decent 
med blidere belastning af rumfærgen – som følgelig kommer til at lave et kæmpe overshoot og nærmest 
skøjter rundt om Jorden i den øvre atmosfære. 
 
Beregninger viser, at Kaldred ligger helt optimalt som alternativ landingsmulighed i et sådant scenarie. 
NASA har derfor aftalt med Kalundborg Kommune, at banen forlænges 4 km mod vest på tværs af 

Saltbæk Vig. Værløse har også været i 
betragtning, men blev opgivet dels 
p.g.a. den forestående lukning, dels 
fordi flyvekontrollen i Roskilde har været 
uvillige til at at afgive luftrum til formålet 
og endelig p.g.a. hovedstadsområdets 
befolkningstæthed. 
 
For PFG og KF betyder planerne på 
langt sigt, at vi til dagligt vil kunne lave 
nogle gigantiske spilstarter med op til 5 
km wire, men på kort sigt vil udvidelsen 
af banen desværre nærmest forhindre 
afvikling af spilstarter. NASA vil som 
kompenstation til de 2 klubber bekoste 
en alternativt startfacilitet, i form af 
dampkatapulter til svæveflyene. Disse 
fungerer således, at flyene accelereres 
ved jorden til godt 200 km/t med 2-3 g 

(vandret acceleration), hvorefter der udløses og piloten trækker højde på, typisk 150-200 m afhængigt af 
flytype. Derefter søges ind i luftmassen over katapulten, som også virker som termikgenerator. Afhængigt 
af den aktuelle luftmasses meteorologiske profil er denne såkaldte ranslirpa-termik beregnet til at bære til 
mellem 1500 og 2000 m, men under gunstige forhold forventes højder på over 6000 m at kunne opnås. 
Katapulten har en kapacitet på en start hvert andet minut, så vi burde kunne slippe for de evige startkøer. 
 
Danmarks Naturfredningsforening protesterede oprindeligt mod planerne, men har nu accepteret dem, 
efter NASA har påvist, at den øgede miljøbelastning i Saltbæk Vig fuldt ud kompenseres af de fordele 
Cape Kennedy giver for Floridas udstrakte sumpområder, hvor bl.a. bestanden af flere truede alligatorarter 
har vist imponerende fremgang siden rumfærgerne blev sat i drift for 22 år siden. Fremgangen skyldes, at 
mange af områdets pelikaner går i chock under hver affyring, og derfor er et nemt bytte for alligatorene 
som er ligeglade fordi de i forvejen er stokdøve. 
 
I forbindelse med afprøvning af indflyvningsforholdne på Kaldred, har NASA planlagt en prøvelanding med 
Enterprise, som jo ikke kan flyve i rummet men kun bliver brugt til landingsøvelser. Inden da skal vi som 
minimum have ryddet vestenden for træer, buske og siv, men til gengæld kan vi forvente landingen som et 
ekstra krydderi til Kofesten og 60-års jubilæet. NASA har lovet undtagelsesvis at medbringe en alligator, så 
vi i år kan udvide festmenuen til også at omfatte et større helstegt krybdyr! 
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Årets første termikflyvning 
 
Magalies Gliding Club holder til på 
flyvepladsen Orient, lidt vest for 
Johannesburg. 
 
Endelig gik tingene op i en lidt højere 
enhed. 
 
Vejret i dag (12/1-03) så lovende ud, 
så jeg tog ud til Magalies GC. Der var 
ikke så meget gang i tingene, da jeg 
ankom, så først over middag gik de 
første starter. Ca. kl. 13 kom jeg så i 
luften i en slags Twin Astir (Grob 

G103) med en 75-årig instruktør, Siggy (Sigfred). 
 
Siggy begyndte at flyve i 1940 i Tyskland, hvor han blev trænet i svæveflyvning af Luftwaffe, og senere 
fortsatte flyveundervisningen i Messerschmidt. Han kom dog aldrig i kamp, da han jo stadig var teenager 
da krigen sluttede. 
 
Vi startede i spilstart og fik kun ca. 340 m på, 
på trods af de 2 km wire. Men deres spil har 
kun 160 heste, så der bliver bare givet fuld 
gas og så styrer man selv farten på vej op. 
Det betyder naturligvis, at der kun skal 
trækkes moderat i pinden - for ellers trækker 
man spillet i stå. 
 
Efter lidt fumleri fik jeg fat i termikken, og ca. 
et kvarter senere lå vi 1300 m over pladsen. 
Siggy var ganske fornøjet over, at jeg steg fra 
de en-sædede fly - og det var jeg også, for 
jeg syntes altså denne G103 var noget af et 
uharmonisk skrummel. Den var meget 
langsom og tung på krængerorerne, og hver 
gang jeg ville krænge stod snoren på tværs i 
flere sekunder - fordi den var endnu 
langsommere på sideroret... 
 
Da vi havde fløjet ½ time, var det på tide at 
komme ned igen... Men så gik det selvfølgelig 
op alle steder. Jeg fik dog forceret 
nedstigningen lidt ved at flyve med knap 50 
km/t, og det bragte os ned i 500 m. Flyet var 
ganske nemt at kontrollerer i stallet tilstand, 
det virkede meget stabilt og havde ingen 
tendens til at stalle over vingen. 
 
Alt i alt gik det hele fint, og efter 53 minutter 
lavede jeg en super landing, vinden havde 
drejet sig, så det blev faktisk en 
medvindslanding - og så var det jo lidt svært 
at få drejet rigtigt af banen til sidst, men det 
gik lige. Kort efter blev startretningen ændret 
fra bane 36 til bane 18.      Orient set fra 2 km QFE 
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Jeg fik tilladelse til at tage en G102 Astir ud, og som sagt så gjort. 1 time senere var jeg klar, men så skulle 
jeg også lige hjælpe et par andre med at få fly ind og ud, så først kl. 16:05 kom jeg i luften med flyslæb. 
 
Denne Astir havde kun en fodhøjdemåler, så den indstillede jeg på pladsens højde over havet, 5100 fod. 
Jeg koblede ud i 6600 fod, og straks gik det vildt opad - så det var ganske vanskeligt at få markeret 
udkoblingen. Under 20 minutter tog det, inden jeg lå i 12500 fod, altså ca. 2200 m over pladsen. 
 
Herfra fløj jeg så mod vest, hvor flere cu'er lokkede, og det gik legende let idet jeg sjældent kom under 
10000 fod og typisk nåede op i 12000 fod. Efter 20 km ændrede jeg kurs mod nordvest og kom op over 
Magaliesbjerglinjen, hvis højeste punkt er 5840 fod - det er en ældgammel bjergfold, der næsten er 
eroderet væk. Ved Olifantsnek Dam [se forsidebillede PFG-nyt 1/2003], ca. 20 km syd for Rustenborg, var 
klokken blevet 17:15 og jeg kunne ikke komme over 11500 fod, så jeg tænkte det var på tide at flyve hjem. 
Der var lige 40 km ifølge mit kort, og jeg kom hjem i 7200 fod efter et langt glid i let side/modvind (ca. 10 
knob) på ca. 20 minutter. 
 
Jeg landede 17:45, godt 1 
time før solnedgang. Cu-
erne havde ikke længere 
jordkontakt og var begyndt 
så småt at gå i opløsning, 
så jeg kunne ikke få fat 
igen. 
 
Om aftenen var der kontant 
afregning i baren. Mine 2 
flyveture og starter plus 1 
dags medlemsafgift løb op i 
514 ZAR = 427 DKK. Der 
blev grillet udenfor og det 
var meget hyggeligt.  
 
Se mere på www.pfg.dk 
 
Axel Morgenstjerne. 
 
 

Sjællandsmesterskaberne 
 
Konkurrencen er delt i to halvlege. Første halvleg foregår i Slaglille d. 16-18 maj. Anden halvleg bliver i 
Kongsted d. 29-31 august og kombineres med det traditionsrige og selskabelige ”Bøf-rally”. 
 
Der flyves i to klasser: åben- og klubklasse. Klubklasse er til og med DaeC handikap 102. Man kan dog, 
hvis man ønsker det, rykke op fra klubklasse til åbenklasse selvom man har et fly med lavere handikap. 
Prisen for at deltage er kr. 300,- pr. fly, som betales i Slaglille. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 2. maj. 
 
Til dokumentation anvendes udelukkende GPS-log, og vendepunktskataloget fra Termik-Ligaen bliver 
anvendt. Opgavetyper man vil kunne møde under mesterskaberne er "hastighed over lukket bane" og 
"cat's craddle" (Man bliver altså forskånet for AAT o.l.). Der flyves efter modificerede SUN-AIR CUP-regler 
(med 50km og 2 timer for 1000 point). Husk at alle deltagende piloter skal have gyldig sportslicens.  
 
Vel mødt, med sportslig hilsen  
 
Poul Kim Larsen    Klaus Vang 
Midtsjællands Svæveflyveklub   Østsjællands Svæveflyveklub 
 
Tilmelding til: poul_kim_larsen@post.tele.dk, tlf: 5761 5321. 
For tilmelding med PFGs klubfly kræves godkendes af PFGs flyvechef og bestyrelse. 
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Resumé af generalforsamlingen, afholdt d. 12. marts på DTU 
Det fulde referatet forventes i næste nummer. 

 
Niels Erik Kaiser blev valgt som dirigent og konstaterede at GF var lovligt indvarslet og at den var 
beslutningsdygtig da 24 af 57 aktive var mødt frem. Beretning og regnskab blev godkendt. Varmeforbruget 
på værkstedet blev drøftet, og der var enighed om at skærpe fokus på sparemuligheder her.  
 
Budgettet blev vedtaget, og de to alternative takstregulativforslag blev debatteret. Forslag 1 med 
afskaffelse af klubhusopholdsafgifterne blev vedtaget. De nye afgifter vedr. EKKL var genstand for en del 
debat; de bunder i den nye aftale om flyvepladsafgifter som PFG og KF har indgået med Kalundborg 
Kommune. Vedr. selvrisiko på vore forsikringer blev der enighed om, at PFG i reglen dækker selvrisiko, 
med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.  
  
Til den nye bestyrelse blev valgt: Jørgen Bachmann, Bo Beltoft Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne 
Watz Thomsen og Jeppe Torben Nicolaisen. Som suppleanter blev valgt: Anders Bjerregaard Christensen 
og Kim Cecilia Zambrano. Som kritiske revisorer blev valgt: Michael Krogh, Iver Christophersen, Knud T. 
Andersen og Thomas Bucka-Christensen.  
 
Lars Sverre Rasmussen forelagde et forslag om benyttelse af DSvU's gaveordning. Forslaget blev positivt 
modtaget. GF blev afsluttet med en humørfyldt demonstration af PFGs nye websider og tilknyttede 
faciliteter.  
 
 

 
 

Formanden aflægger beretning
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Bestyrelsesmøde d. 18. november 2002 kl. 18.30 på værkstedet 
 
Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann og 

Erik Trudsø Jespersen. 
Administration  

Post ind Invitation fra Kalundborg Kommune til møde om flyvepladsudvalg, den 13/12-02. 
 Afslutning på forsikringssagen med Duo’en.  

Oplæg fra DGI om samarbejde over Øresund. 
Medlemmer Ændret status: Simon Züricho, udlandsmedlem (fra aktiv). Luise Hemmingsen, 

passiv (fra aktiv). Udmeldinger: Roel de Cock (aktiv). 
Uddannelse Axel Morgenstjerne, Bo B. Madsen og Marianne W. Thomsen var på klubleder 

kursus den 10/11-02. Marianne W. Thomsen og Christian Krog Madsen var på PR-
kursus den 15-16/11-02. 

Medlemsmøder Sæson debriefing, afholdt på værkstedet d. 13/11-02. 
 Glögg- og billedaften på værkstedet d. 11/12-02. 
 Temamøde om strækflyvning v. MHB i januar 2003. 
 Sæsonplanlægningsmøde den 12/02-03. 
 Generalforsamling den 12/3-03. 

PR-arbejde Vi er inviteret til åbent hus i Polyteknisk boghandel den 5/12-02.  
Økonomi Axel har oprettet netbank til vores giro + kassekredit. 

 Axel og Poul holder spilregnskabsmøde hos KF den 4/12-02. 
Materiel  

Fly Alle fly er skilt ad og BXD står på værkstedet. Resten er på Kaldred. Sjakbajser er 
fundet, journaler, batterier, barografer og loggere er på værkstedet.  

Polyt 5 Årligt syn i vinter.  
Spil Der skal købes nye wirer.  
Generelt Håndradioer: De gamle batterierne kasseres, der indkøbes 4 nye batterier. 

Klubhus Trappen planlægges opsat og færdig i januar.  
Værksted Oprydning på værkstedet foretaget d. 9/11-02, de sidste to vinduer er sat i. 

 Vi havde møde med PF-Auto om P-forhold m.m. Vi mødes med dem igen. 
Udsendelse PFG-Nyt udsendes uge 48. 
Eventuelt Ved uheld er det skadevolderens ansvar at en skade udbedres og at papirarbejdet 

bliver udført, evt. med hjælp fra vagthavende og/eller assisterende instruktør. 
Næste møde  Afholdes tirsdag d. 17/12 kl. 18.30 på værkstedet. PF-Auto kommer ca. kl. 20:00. 
 
 

Bestyrelsesmøde d. 17. december 2002 kl. 18.30 på værkstedet 
 
Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Jørgen Bachmann og Erik Trudsø Jespersen. 
  Afbud: Marianne W. Thomsen. 
Referat godk. Referat fra 22/10-02 godkendt. Referat fra 18/11-02 godkendt. 
Administration  

Post ud Kontoudtog sendt til 2 skyldnere, som ikke er tilmeldt PBS. Øvrige medlemmer, som 
ikke er tilmeldt PBS, tilsendes kontoudtog til april 2003. 

Uddannelse Felipe Cvitanich & Bo Beltoft Madsen er tilmeldt HI-Kursus. S-Teori kursus er ved at 
tage form. N-BEG kursus (National VHF-radiobevis) - interesse fra både elever og 
lærerkræfter. Deltagerbegrænsing: max 7 elever. PFG-medlemmer får 1. prioritet, 
medlemmer fra Værløse 2. prioritet og andre 3. prioritet. 

Medlemsmøder: 23 medlemmer til Glögg/Lysbilled-aften på værkstedet d. 11/12-02 
 Temamøde om strækflyvning: Vi foreslår MHB 23/1-03 kl 19:30 på værkstedet. 
 Sæsonplanlægningsmøde den 12/2-03 kl. 19:30 på værkstedet. 
 Generalforsamling d. 12/3-03 kl. 19:30 i bygn 208 / aud. 51. 
 Sommerlejr/Frankrigs-møde d. 29/4-03 kl 19:30 på værkstedet. 
PR-arbejde Polyt-S var til åbent hus i Polyteknisk boghandel d. 5/12-02. Vellykket arrangement. 
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Økonomi PGJ betaler div. regninger mens Axel er på ferie. Axel har lavet PBS-opkrævninger 
for december på forhånd. Vi mangler en stand-in til PBS-systemet. 

Møde KF Axel & PGJ havde møde m. KF vedr. spilregnskab d. 4/12-02. PFG har 62% af alle 
spilstarter. På det fælles spilregnskab for i år er der sat 20000 kr til side til nye wirer 
næste år. Totalt set et lille overskud på spilregnskabet. 

Kredit Kassekreditten på 50000 kr opsiges. Den koster 1000 kr/år og vi bruger den aldrig. 
Amtet JB har søgt amtet om støtte til FI-kurser ~11000kr i alt. Der behøves dokumentation 

fra DSvU om at FI ikke er noget elitært, men en nødvendig fortsættelse af HI. 
Jubilæum Henrik Vinther kontakter bogtrykker om tilbud for trykning af jubilæumsskrift og laver 

fondsansøgning til dette. 
Materiel  

Fly P2 står hos Værløse, der har lånt vognen for at hente egen Duo i Tyskland. K-13, K-
8 og Junior står på værkstedet i Lyngby. Astir, Discus og Polyt 5 står på EKKL. 

Spil JB og Jeppe følger op med KF mht. ny wire. 
Startvogn Vi overvejer fortsat en Peugeot. Gammel startvogn kan sælges som reservedele til 

Slaglille, Tølløse, Nordsjælland eller anden sjællandsk klub. 
Generelt ETJ indkøber 4 nye batterier til jordradioer for at blive klar til sæsonstart. 

EKKL  
Flyveplads JB har sammen med de øvrige brugere været til møde med kommuner & 

borgmestre vedr. pladsens drift og økonomi. Aftale vedr. drift skulle have været på 
plads 1/1-02, men er endnu ikke klar. Hytteafgiften ligger fast, men vil blive 
uafhængig af hytternes størrelse og skal indbringe mindst 35.000 kr/år uanset antal 
hytter. Med det nuværende antal hytter vil det svare til ca. 1600 kr/år for hver hytte 
(PFG har 15 hytter, KF 7). Næste møde mellem kommune og brugere 17/1-03. 

Klubhus BBM & Bo Leth Andersen planlægger arbejdsweekender 8.-9. & 22.-23. februar. 
Knu' & Anita planlægger arbejdsweekend 25.-26. januar. 

Værksted DTU’s udskrevene arkitekt-konkurrence vækker bekymring hos PFG og PF-Auto. 
Henrik H. Vinther kontakter DTU for afklaring vedr. fremtiden for bygning 237. 

 Forespørgsel fra Vinther vedr. periodisk eftersyn af taget: Vi accepterer tilbudet. 
PF-Auto PF-Auto's formand og kasserer var på besøg. Kvartalsvis efterser PF-Auto taget og 

afløb. Parkering: Axel har lavet et oplæg til en fremtidig aftale, der omfatter området 
foran olietanken og derudover et antal P-pladser på gruset i sommermånederne.  

Flyve-Auto-fond Fondens renteafkast rækker ikke til betaling af olie og forsikringer. Axel og PGJ har 
et møde med PF-Auto d. 13/2-03 med henblik på aflæsning af varmemålere og 
udligning af áconto betalinger for olieforbrug. 

Udsendelse PFG-Nyt skal udsendes 15/2 og bruges primært til at forberede generalforsamlingen 
i marts. Andet stof vil være meget begrænset. 

 
 

Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2003 kl. 18.30 hos Erik 
 

Deltagere Bo B. Madsen, Marianne W. Thomsen, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Erik 
Trudsø Jespersen. 

Referat  godk.             Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. december godkendt. 
Administration  
 Post ind Orientering om at Roskilde Airshow afholdes d. 16-17 august. 
               Dokumentation vedr. instruktøruddannelse under DSvU. 
               Vi har modtaget streamere til transportvognen til P2 fra Dansk Idræt. 
 Post ud Dokumentation vedr. instruktør uddannelse under DSvU. 
 Medlemmer  Ændret status: John Heebøll, passiv (fra aktiv).  
Uddannelse LSR tager sig af radiokursus. MWT har sendt udkast til teoriplan, teoriprøven er den 

2/4-03. ETJ tager på Publisher-kursus. 
Medlemsmøder Strækflyvningsmøde d. 23. januar på værkstedet med Morten. 
               Sæsonplanlægningsmøde den 12/2-03. Generalforsamling d. 12/3-03. 
PR-arbejde Jubilæumsbogen udkommer inden jubilæet, ca. 1 juni. Den bliver på ca. 100 sider. 

PR ansvarlige på Unionen er ændret til Christian Krog Madsen og Marianne Watz 
Thomsen. 
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Materiel  
 Fly K13 vogn er ved at blive renoveret. Det går godt fremad med Junior-vognen. K8 er 

forsinket, men de er i gang. 
 Polyt 5 Har været ude at flyve i januar. 
 Wirehentere Bennys Granada kan bruges til reservedele. Granadaen på pladsen er i dårlig stand, 

der bliver generelt kørt for stærkt i den. 
 Traktor Henning vil sætte den anden traktor i stand. 
      Startvogn Jeppe m.fl. skal ud og kigge på startvogne, den ene skulle kunne køre på 

prøveplader til Kaldred, den anden er mere tvivlsom. 
EKKL  
 Flyveplads Indtægter fra telthangar går i spil-kassen. 
 Klubhus 8-9/2 og 22-23/2 er arbejdsweekender.  
Værksted En del af væggen ind til træværkstedet er blevet fjernet. 
Udsendelse PFG-Nyt udsendes 15/2. 
 
 

Bestyrelsesmøde d. 20. februar 2003 kl. 18.30 hos Bo 
 
Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Erik 

Trudsø Jespersen. 
Referat  godk.  Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. januar godkendt. 
Administration  

Post ind PFA-brev vedr. parkering, Flyve-Auto fond m.m. Indkaldelse til DSvU 
representantskabsmøde d. 22/2-03, vi er repræsenteret af LSR. Div. UHB 
opdateringer. LDD-oversigter fra SLV. Info vedr. HI-kursus. Mail fra Danmarks Radio 
vedr. TV-optagelser. Mail fra Politikens lokalaviser vedr. mulige artikler.   

Post ud Ansøgning til amtet vedr. tilskud til FI-kurser. 
Medlemmer Nye: Karsten Bo Malten, aktiv. Søren Møller, aktiv. Udmeldte: Thomas Havsager 

Andersen (fra aktiv). Ændret: Mads Engelund, passiv (fra aktiv). 
Uddannelse S-Teori kursus er startet. Lars er begyndt at planlægge radiokursus, starter ikke før 

1/4-03. HI-kurser: Felipe uge 25, BBM uge 27. 
Medlemsmøder Generalforsamling den. 12/3-03. Sæsondebriefingsmøde afholdt.  
PR-arbejde Kristoffer står for vores deltagelse i  ”Explore DTU” 6/3-03, medtager P2. 

 Jens Rytter og Kristoffer Ravn er kandidater til artikel i nordsjællandske lokalaviser.  
Økonomi  Regnskab revideret 6/2-03. Forsikringssum for flypark skal revurderes. 

Axel + PGJ har aflæst varmemålere, PGJ regner på tallene. 
Takstregulativ: Oplæg til kontingentstigning. Klubhusafgift foreslås afskaffet. 
Flyparkeringsafgifter koordineret med KF. Hytteafgift: stigning dækker kun delvist. Vi 
udskyder køb af nye loggere. Privatejere opfordres til at købe selv. Værløses lån af 
loggere er mindre aktuelt fremover. 

Materiel  
Fly Vinteroverhaling: Stort set alt går efter planen.  

       Startvogn Afventer bedre vejr for inspektion af mulig erstatning. 
 Gammel startvogn er mobil. Bremser udluftes inden sæsonstart.  
EKKL Klubhus Trappen er pillet ned, og åbningen er gjort større. 
Værksted Møde med PF-Auto d. 26/2 vedr. B237 (parkering, Flyve-Autofonden m.m.). 
Ansøgninger Bo og Felipe ansøger om at tage P6 til Frankrig, det er godkendt i perioden 14/7-1/8, 

forudsat flyvechefen også godkender. 
Udsendelse PFG-nyt 1/2003 er indleveret til PostDanmark 19/2-03 
Eventuelt Maling af værksted. Mulighed for sponsorering undersøges. 
 ETJ:  Pressemeddelse i forbindelse med jubilæum. 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 
Bladnr. 3328 

 

Kalender 2003 
Hvornår Hvad Hvor 

 

 

  

   
April 
Ons. 2. april 19:00 
Tor. 3. april 19:00 
Tir. 29. april 19:30 
Maj 
Fre. 16. maj – søn. 18. maj 
Søn. 25. maj 
Tor. 29. maj – søn. 8. juni 
Juni 
Lør. 7. juni – man. 9. juni 
Ons. 11. juni 
Lør. 28. juni – søn. 13. juli 
Søn. 29. juni – lør. 5. juli 
Juli > 
Lør. 5. juli 
Lør. 12. juli 
Man. 14. juli – fre. 1. aug. 
Søn. 20. juli – lør. 26. juli 
Lør. 26. juli 
Fre.29. aug. – søn.31. aug 
Lør. 25. oktober 

 
S-teoriprøve I 
Strækflyvning til Sverige (foredrag) 
Sommerlejrmøde 
 
Sjællandsmesterskaber, 1. del 
Nordisk Svæveflyvedag 
Danmarksmesterskaber 
 
60 års jubilæum, Old-boys dag og DASK-træf 
S-teoriprøve II 
Sommerlejr 
Kaldred CUP 
 
Kofest 
KFs Grisefest 
Frankrigsekspedition til Sisteron 
Tour-de-Danmark 
Afslutningsfest Tour-de-Danmark hos Nordsjælland 
Sjællandsmesterskaber, 2. del 
Væddemålsfest 

 
B208 aud. 51 
B208 aud. 54 
B237 
 
Slaglille 
EKKL m.fl. 
Arnborg 
 
EKKL 
? 
EKKL 
EKKL 
 
EKKL 
EKKL 
LFNS 
 
Gørløse 
Kongsted 
EKKL 

 


