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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   
 
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  Fax. 59 29 14 30 
 
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 
jtn@pfg.dk 
 

 
PFG-nyt øvrige udgivelsesterminer 2003 
Slutningen af september og november 
 

 
Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann 
 
Forsidebilledet: Flyparken til parade i Kaldred incl. Polyt 2 OY-98 med Feddersen ved pinden - 
   fotograferet fra hangarens tag af Peter Fischer. Fotoseancen blev fulgt tæt af KF! 

     
 
Tryk: DTU Tryk – Oplag: 270 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter m.fl. 
 
 



  3

Formandens dragehale 
 
Flyvesæsonen er i fuld gang og festligholdelsen af PFG’s 60 års jubilæum er vel overstået!  
 
Omend man næppe kan bryde ud i lovsang om det danske 
termikvejr, må man om jubilæumsarrangementet  sige, at dét 
var noget,  vi kunne styre: ca. 150 var mødt op til PFG’s, KF’s 
og DaSK’s oldboys/fødselsdags/sommertræf og nøjagtigt 100 
deltog i aftenens formidable ”gallamiddag” i pejsestuen. 
Himlens sluser åbnedes tidligt på eftermiddagen og drømmen 
om en flyvetur i  Duoen, 2G’en eller Olympiaen skyllede væk og 
erstattedes af hyggesnak overalt i klubhuset – kraftigt inspireret 
af den flotte historiske udstilling på  første sal. 
 
Flyvegruppen takker hermed de mange fremmødte, Dansk 
Svæveflyvehistorisk Klub og Kalundborg Flyveklub for deres 
store bidrag til at gøre dagen festlig! Også en stor tak for de 
fine gaver fra Unionen, KDA, Verner Jaksland og Midtsjællands 
Flyveklub!   
 
Det Flyvegruppe Historiske Udvalg under Ove Petersens 
myndige ledelse har afsluttet mange års arbejde med 
udarbejdelsen af et over hundrede siders rigt illustreret værk,  
der blev præsenteret i færdig form på jubilæumsdagen.  Vi 
regner med at snart at have det færdigtrykt, således at 
medlemmer og interesserede kan anskaffe et eksemplar. 
          
Her i jubilæumsåret må det give stof til eftertanke at gennemsnitsalderen af medlemmerne vokser med et 
år pr. år!  Vi har med andre ord ikke formået at skabe tilstækkelig interesse hos yngre medlemmer til at de 
bliver i klubben og således bliver grundlaget for et generationsskifte.   
 
Heldigvis har vi netop i øjeblikket en gruppe entusiastiske studerende, der arbejder hårdt på at få rettet op 
på denne uheldige udvikling. Således var der omkring tyve fremmødte til introduktionsarrangement den 18. 
juni på værkstedet. Simulatoren var igen et godt trækplaster og mange fik en hurtig ”luftdåb” i den.  
 
Husk at hjemmesiden løbende bliver opdateret med nyheder og billeder fra klubbens aktiviteter. Vi vil som 
noget nyt prøve undervejs at få rapporteret lidt om aktiviteterne i Frankrig. 
 
Hermed ønskes alle medlemmer og bladets øvrige læsere en fortsat god, termikrig og flyvesikker sommer ! 
 
 
 

Jørgen Bachmann 
formand@pfg.dk 

 

 
 
Stort til lykke til de tre nyeste indehavere af S-certifikat i klubben: Anders Bjerregård Christensen, Stefano 
Fazzo og Jeppe T. Nicolajsen. 
 
Anders bestod sin S-prøve på trods af en interceptende 2G’er, mens Stefano lavede sit S i Junioren, som 
han nu mestrer under alle forhold. 
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Kassererens spalte 
 
Først lidt om journal-føring: Vi er generelt flinke til at føre journalerne – men, husk, at begge personer skal 
skrives i journalen på 2-sædede fly. Og hvis der er særlige forhold, f.eks. vedr. hvem der skal betale, skal 
dette også skrives i journalen. Det er nemlig slet ikke sikkert, at jeg ser det, hvis det kun står på startlisten! 
Alle, der har fløjet i et fly, bør i egen interesse kontrollere, at deres flyvninger er korrekt indført! Desuden er 
der opstået en uskik med at efterlade blanke linjer i journalen – det er forbudt ifølge luftfartsloven! 
 
Flyvestatistik marts-maj: 
 
Vi har startet sæsonen ganske fint med 175 timers flyvning på klubfly til og med maj. Det er jo noget bedre 
end sidste år, hvor vi kun havde 141 timers flyvning frem til maj! Det er specielt maj måned, der i år gav 46 
flyvetimer mere end sidste år. Til gengæld havde vi en lidt tidligere sæsonstart i 2002, hvor marts kom op 
på 22 timer. 
 
Fordelingen på årets måneder for klubflyene ser således ud: 
Tallene i parantes er gennemsnittet i de foregående 10 år (1993-2002). 
 
Marts:  7 timer.  (9)    Antal spilstarter: 360 
April:  52 timer. (66)    Antal Polyt-5 slæb: 57 
Maj:  116 timer. (108)    Andre starter:  5  
 
I alt:  175 timer. (183)     Starter i alt:  422 
 
Fordelingen på klubflyene ser således ud: 
 
Duo Discus (P2): 56 
ASK-13 (A3):  33 
Discus CS (P6): 35 
Astir CS (W7):  13 
Junior (P4):  23 
Ka-8B (BXD):  15 
 
Termik-ligaen: 
 
I skrivende stund ligger PFG på en snæver førsteplads i anden division… Dette er takket være indsatsen 
fra foreløbigt 16 piloter, som har lavet strækflyvninger på alt fra under 100 til over 500 km, og ”nye” piloter 
(med under 150 timer i logbogen ved sæsonstart) der har lavet højdevindinger og varighedsflyvninger. 
Ligesom sidste år ligger vi bl.a. i hård konkurrence med Nordsjælland, som i deres transponderspækkede 
Nimbusser brillierer med strækflyvninger langt op i Sverige. 
 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division  
21-06-2003 14:26:05 (130) 

  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 

1 14665,9 24 36 Polyteknisk Flyvegruppe   

2 14328,6 17 18 Nordsjællands Flyveklub   

3 12812,2 18 30 Fsn. Skrydstrup Svæveflyveklub   

4 11481,3 14 24 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub   

5 7150,8 9 10 Billund Svæveflyveklub   

6 5862,0 12 16 Fyns Svæveflyveklub   

 
Vores chance ligger i, at vi endnu har en række piloter, som sagtens kan flyve gode opgaver – både stræk 
rundt på Sjælland for de erfarne og mange timer lokalt i ”Saltbæk Vig-vejr” for vore nye S-piloter og 
eneflyverer. Hvis alle bidrager efter evne, så står vi faktisk stærkt! Hvordan det kommer til at gå, bliver 
spændende at se. 
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I hvert fald vil jeg gerne opfordre alle, både privatejerer og klubpiloter, til at forsøge sig. Og sommerlejren 
giver forhåbentligt rig anledning hertil – samt sensommerlejren, hvis vi er lige så heldige som sidste år! 
 
 

Opgaver der indgår i klubbens pointsum  
Nr. Points Type K.Nr. Dato og Pilot 

1 1536,3 Stræk KV 2003-05-28 Stig Øye 

2 1306,5 Stræk N7 2003-05-28 Morten Bennick 

3 1150,8 Stræk N7 2003-05-27 Morten Bennick 

4 1085,7 Stræk KV 2003-05-29 Stig Øye 

5 772,9 Stræk P6 2003-04-18 Felipe Cvitanich 

6 714,0 Stræk P2 2003-05-29 Michael Krogh 

7 651,2 H/V BXD 2003-05-16 Stefano Fazzi 

8 642,6 Stræk P2 2003-06-15 Axel Morgenstjerne 

9 642,5 Stræk A1 2003-05-16 Niels Flemming Madsen 

10 641,3 Stræk P2 2003-04-18 Axel Morgenstjerne 

11 626,5 H/V P4 2003-06-01 Stefano Fazzi 

12 611,1 Stræk ZC 2003-06-01 Michael Krogh 

13 552,6 Stræk N7 2003-06-15 Lars Sverre Rasmussen 

14 536,0 Stræk N7 2003-04-18 Kristoffer D. Raun 

15 527,8 Stræk P4 2003-05-16 Benny Strand 

16 446,5 Stræk P6 2003-05-16 Peter Fischer Jensen 

17 436,7 Stræk N7 2003-04-16 Kristoffer D. Raun 

18 394,7 Stræk P6 2003-05-11 Felipe Cvitanich 

19 311,9 Stræk W7 2003-05-16 Bo Beltoft Madsen 

20 254,1 Stræk P2 2003-06-01 Finn Passov 

21 236,6 Stræk A1 2003-06-15 Frank Chr. Jensen 

22 218,4 Stræk ZC 2003-05-29 Jørgen Bachmann 

23 211,8 Stræk N7 2003-06-14 Lars Sverre Rasmussen 

24 157,5 H/V P4 2003-06-14 Poul Bredesgaard 

Følg med og se mere på www.termik-ligaen.dk . 

Axel Morgenstjerne 
 
 
 
Fra jubilæet: 
 
 
 
2G gør klar til start 
med Inga Nyhus fra 
KF og Axel Morgen-
stjerne i bagsædet. 
 
Lørdag blev der 
fløjet 4 ture med 
2G, mens det blev 
til i alt 17 ture om 
søndagen. 
 
Den længste tur på 
8 minutter fløj Rolf, 
idet han faktisk steg 
100m i termik inden 
vi måtte bryde af da 
vinden drev os væk. 
 



  6

Sommerlejr 
 

Redaktøren af PFG-nyt elsker genbrug af gamle 
tekster. Og når en sommerlejr nu engang ikke 
ændrer sig det helt store fra år til år(ti) er det jo 
behageligt nemt. Billedet er taget af Peter Fischer i 
1985 (og er samtidig en slet skjult opfordring til at 
få den resterende del af klubhuset malet færdigt). 
Teksten er fra flyvegruppens meddelelser på 
denne årstid i 1988, forfattet af den daværende 
sekretær Finn Passov. Der tages forbehold for at 
ord der indgår i teksten muligvis ikke længere er 
helt politisk korrekte ? 
 
PFG afholder traditionen tro to ugers sommerlejr 
på Kaldred i begyndelsen af juli, mere præcist i 
perioden lørdag den 28./6. – søndag den 13./7. 
incl. 

 
Det er altså på tide at tænke på ferieplanlægning hvis man ønsker at deltage i dette anbefalelsesværdige 
arrangement. Af hensyn til nyere medlemmer, skal jeg skitsere hvordan en sommerlejr plejer at forløbe. 
Der er naturligvis tale om en flyveferie, men med masser af tid til almindeligt samvær. I weekenderne er 
der udskrevet instruktør, og man skal være skrevet på flyvelisten som på normale flyvedage. Briefing kl. 9 
og flyfordeling efter det almindelige point/lodtrækningssystem. På hverdagene foregår det hele lidt mere 
afslappet. Der er ikke udskrevet instruktør, men er det flyvevejr, er det som regel ikke noget problem at 
stable et flyvehold på benene. Sidste år holdt vi briefing kl. 10 – vi holder trods alt ferie og det bliver ofte 
lidt sent om aftenen. 
 
De som er interesseret i at flyve, bør så deltage i briefing og iøvrigt i udpakning af flyvegrej etc. (samt 
pakning af hangar om aftenen). Elever skal ikke fortvivle - al erfaring fra de sommerlejre jeg selv har 
deltaget i  viser, at selvom der ikke er udskrevet instruktør på hverdagene, så er der som regel et par 
stykker tilstede, som er villige til at flyve med elever, men de holder også ferie - og  vil selvfølgelig også 
gerne selv flyve - især når termiken brager, så udvis lidt tålmodighed. Alle plejer nu at få fløjet alt det som 
de lyster i løbet af en sommerlejr, hvis ellers vejret arter sig vel. 
 
Men sommerlejren er også andet end flyvning - der er tradition for at mange tager familien med til Kaldred, 
også venner og bekendte i almindelighed er naturligvis velkomne. Det vil sige at der er mange, både børn 
og voksne, for hvem flyvningen ikke er det primære. Når vejret er til det, kan man tage til stranden. 
Vesterlyng, som er en af Sjællands bedste badestrande ligger kun få kilometer fra Kaldred. Om aftenen 
indhenter man så det man eventuelt har forsømt om dagen med hensyn til mad og drikke. Om 
indkvarteringen kan jeg sige, at klubhuset naturligvis er til almindelig rådighed, men er vi mange, kan det 
være en fordel at tage telt med derop. Der er 
god plads, og der plejer at opstå en mindre 
beduinlejr på arealet foran huset. 
 
Kofesten afholdes traditionen tro midt i 
sommerlejren, det vil sige i år lørdag den 5. 
juli. For de som ikke måtte være bekendt med 
fænomenet kan jeg oplyse, at det er FESTEN 
hvor ALLE som på en eller anden måde har 
noget med flyvegruppen at gøre møder op på 
Kaldred. Familie og venner er naturligvis 
yderst velkomen. Et passende STORT stykke 
af en ko steges på spid over bål og udgør 
sammen med nye kartofler, salat etc. 
festmåltidet. For de interesserede bliver der 
mulighed for at danse lanciers i aftenens løb. 
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DM på Arnborg 2003 
 
Danmarksmesterskaberne i svæveflyvning 2003 blev traditionen tro afholdt på Arnborg fra Kristi 
Himmelfartsdag 29. maj til Pinsedag 8. juni. Der var tilmeldt 17 fly i 15m klassen og 23 fly i 
standardklassen. Fra PFG deltog Stig Øye med KV og Morten Bennick med N7, begge i 15m klassen. 
 
I ugen op til og første uge af konkurrencen 
viste vejret sig fra sin pæne side, og der 
blev fløjet lange opgaver. Uden for 
konkurrencen fik Morten Bennick således 
sin distance-diamant med en 500km 
opgave. I sidste uge af konkurrencen var 
vejret præget af hyppige frontpassager, som 
de fleste dage forhindrede flyvning. Med ialt 
fire flyvedage blev konkurrencen dog gyldig. 
 
Første flyvedag blev der udskrevet 
hastighedsopgaver på ca. 370km i begge 
klasser. På begge opgaver skulle tragten 
ved Billund passeres, og det gav anledning 
til at mange piloter kom ind i forbudt område 
og derfor blev tildelt en point-straf. Jan W. 
Andersen lagde sig med dagssejren i spidsen for 15m klassen, tæt forfulgt af Steen Elmgaard og Henrik 
Breidahl. I standardklassen vandt Jørgen Døssing foran Erik Døssing og Thorsten Mauritsen. 
 
På anden flyvedag blev der udskrevet samme Assigned Area Task (AAT) til begge klasser. Stig Øye blev 
dagsvinder i 15m med en distance på 226km med 78km/t. Niels Erik Skærlund og Ib Wienberg blev 
henholdsvis nummer to og tre. Morten Juul Christensen, Kaj H. Petersen og Jens Peter Jensen tog de tre 
første placeringer i standardklassen. 

 
På trediedagen fik 15m klassen en hastighedsopgave på 322km, mens standardklassen fik en tilsvarende 
opgave på 273km. I 15m klassen blev det en dag præget af udelandinger, idet kun 5 ud af 17 piloter 
gennemførte opgaven. Opgaven blev vundet af Niels Erik Skærlund foran Jan W. Andersen og Stig Øye. I 
standardklassen besatte Christian Skov, Uffe Edslev og Arne Boye-Møller de tre første pladser. 
 
Sidste flyvedag blev 6. juni med 
hastighedsopgaver på 249km og 243km til 
henholdsvis 15m og standard. Igen var der 
mange udelandinger og andre måtte ty til 
hjemhentningsmotor.. Som en pilot bemærkede 
da han meldte sin ankomst til Arnborg: "jeg er 
på vej hjem -- og du kan selv gætte hvordan". 
Morten Bennick kom hjem som den sidste af de 
kun 7, der gennemførte opgaven (økologisk)  i 
15m. Vinder blev Jan W. Andersen foran Steen 
Elmgaard og Knud Møller Andersen. I standard 
vandt Anders Møller Andersen med Erik 
Døssing og Arne Boye-Møller som nr. to og tre. 
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Årets danmarksmester i 15m blev således Jan W. 
Andersen, mens Stig Øye endnu engang placerede 
sig flot som nummer to, med Knud Møller 
Andersen som nummer tre. Morten Bennick 
sluttede som nummer 14.  
 
I standardklassen blev Erik Døssing 
Danmarksmester foran Arne Boye-Møller og Jens 
Peter Jensen. 
 

 

 
 

Jubilæumsbilleder 
 
Se mange flere billeder – i farver – på www.pfg.dk/gallery - Har du selv gode billeder med relation til PFG  
– fra nu eller tidligere -  og du vil dele dem med os andre vil vi meget gerne have dem med i arkivet. Vi kan 
efterhånden scanne næsten alle typer billeder med godt resultat. Skriv til webmaster@pfg.dk for instruktion 
i hvordan du selv kan lægge digitale billeder i arkivet, send papirbilleder/negativer eller dias til klubbens 
adresse som den fremgår på side 2. Nedenstående billeder er taget af Henrik H. Vinther. 
 

  
 

 

Arnborg reportagen: 

 Foto: Axel Morgenstjerne 

Tekst: Christian Krog Madsen 
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. 

Referat af generalforsamlingen i PFG onsdag d. 12/3-2003 
 
 
1. Valg af dirigent  
Niels Erik Kaiser blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet i 
henhold til vedtægterne. 24 aktive medlemmer var tilstede, hvilket udgør over 25% af de stemmeberet-
tigede, og generalforsamlingen var således også beslutningsdygtig iflg. vedtægterne. 
 
2. Formanden beretning 
Formanden gennemgik kort den udsendte beretning og havde selv nogen enkelte tilføjelser: Axel 
Morgenstjerne og Poul Gregert Jensen roses for en stor indsats mht. regnskabet, der nu holdes ajour og 
løbende opdateres. Henrik Vinther roses for arbejdet med værkstedets tag og Frank og Stefano for ihærdig 
indsats med renovering af bygning 237 i øvrigt. Mht. flyveplads har vi nu et pusterum, men til gengæld er 
der mørke skyer i horisonten vedr. værkstedet idet en arkitekt-konkurrence om DTU's fremtidige indretning 
truer med at anvende den nordlige del af området. 
 
3. Godkendelse af beretningen 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Regnskab for det forløbne år med revisorens bemærkninger. 
Axel gennemgik regnskabet med flg. Kommentarer: Brændstof til motoren i P2 er ny post i regnskabet, da 
vi ikke tidligere har haft en sådan udgift. Polyt-S er kommet på budgettet som et selvstændigt punkt. 
Gebyrer fra PBS svarer stort set til portoen hvis vi skulle have udsendt kontoudskrifter som i "gamle dage". 
Barografkalibrering optræder som negativ, da vi endnu ikke har fået penge fra sidste år. 
Indtægter fra P-afgifter kan forventes mindre fremover. Der er indgået ny aftale med PF-Auto herom. 
Driftsoverskud på trods af store ekstraordinære udgifter skyldes træk på opsparede midler. 
Flyve-/Auto-fondens gæld til PFG: Vi forventer at få ca. 23500 kr. retur, men resten må afskrives. 
Opvarmning af bygning 237 vil fremover være en budgetteret udgift idet fondens afkast ikke længere kan 
dække dette (og ikke har kunnet det længe). Der er ikke udsigt til at tilføre fonden  yderligere midler i 
tilstrækkeligt omfang til at ændre på dette. Medlemslån: Der har ikke været mulighed for at afdrage på 
disse. Jf. fornyet aftale er renten nedsat fra ca. 5,6% til ca. 3,7%. Dette svarer stort set til ændringen i 
diskontoen i den tilsvarende periode. 
 
Spm. fra Iver vedr. div. fonds-ansøgninger og anden økonomisk støtte. Jørgen svarede: Der var ringe 
mulighed for at få hel eller delvis dækning for Duo'ens motor, og i stedet valgte vi at vente til 2003 med 
ansøgninger til amtet. Ansøgning om støtte til FI-kurser blev i første omgang afslået, da det fejlagtigt blev 
opfattet som noget "elitært".  På opfordring har unionen v/Helge Hald skrevet en uddybende forklaring om 
HI-/FI-kurserne og instruktørgerningen i danske klubber generelt. En ny ansøgning er sendt af sted i  
januar, og der forventes svar i slutningen af marts. Generelt kunne vi godt gøre mere ud af div. fonds-
ansøgninger. P.t. er der planer om at søge fondsmidler til  istandsættelse af stueetagen på EKKL. 
 
Spm. fra Jens Rytter vedr. varmeudgifter for bygning 237: Det er en stor post, og der bør være muligheder 
for at spare f.eks. ved at slukke for varmen om sommeren. Peter Fischer oplyste at vi tidligere også har 
brugt natsænkning, men det er tilsyneladende glemt de senere år. Axel oplyste at der er to varmemålere, 
én til PFG og én til PF-Auto. Af disse er vores gået i stykker, så udgiften må fordeles via arealfordelingstal, 
som pålægger PFG 54% af den samlede udgift. Nyt tag og nye vinduer vil forhåbentlig i sig selv reducere 
udgiften i 2003. Nye porte vil også kunne gøre en stor forskel, men de er dyre. 
 
Vinther udbad sig uddybende forklaring om Flyve-/Auto-fonden: Kapitalen er der endnu, men giver ikke 
mange renter (ca. 12000 kr/år), og kan ikke længere dække varmeudgifterne på ca. 50000 kr/år iflg. Poul. 
Henrik indskærpede at selvom vi har gratis el skal vi være sparsommelige, for også DTU skal spare, og vil 
antagelig pålægge os afgifter hvis vi bliver for "grådige". Kaiser foreslog at udnævne en teknisk kyndig 
person til "varmemester". Jørgen mente at værkstedschefen burde kunne klare dette. 
 
Spm. fra Anders B. C. vedr. forventede udgifter til yderligere modernisering af værkstedet f.eks. for at 
imødegå skærpede krav fra SLV. Kunne f.eks. gælde mangelfuld opbevaring og håndtering af kemikalier. 
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Lars oplyste at SLV truer med inspektion af div. værksteder med sigte på Fly-Sik. Hidtidige inspektioner 
har fokuseret på papirarbejdet, og p.t. har SLV tilsyneladende ikke ressourcer til at gøre ret meget ved det. 
 
5. Godkendelse af regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
6. Vedtagelse af planer, budget, og takstregulativ for det kommende år. 
Axel gennemgik budgettet: Vi er fra kommunen blevet pålagt en samlet stigning på 40000 kroner, der i 
praksis er fordelt mellem renovation, hytteafgifter osv. 
Budgettet er baseret på at klubhusafgiften afskaffes. Hvis vi vælger at bevare den vil kontingentindtægter 
falde og klubhusindtægter stige tilsvarende. En budgetteret indtægt på 8000 kr fra P-afgifter kan IKKE 
forventes at holde, idet en ny aftale efterfølgende er blevet forhandlet på plads med PF-Auto. Et mere 
realistisk bud vil nok være 1000 kroner. Axel gjorde opmærksom på at økonomien så stram ud, og 
anbefalede at udskyde køb af yderligere loggere, selvom det er planlagt. 
 
Poul håbede at kunne finansiere køb af loggere vha. fondsmidler i stedet, og gjorde også opmærksom på 
et muligt tilskud til Instruktør-kurser. Lars gjorde opmærksom på at Værløse har søgt om og fået 
instrumenter til deres Duo-Discus fra Amtet. Vi bruger samme "konto", så i år er det "vores tur". 
 
Thomas kommenterede de foreslåede ændringer i takstregulativet, og fandt at privat- og hytte-ejere bærer 
en urimeligt stor andel af den samlede stigning. Hertil uddybede Jørgen de budget-forhandlinger der er 
foretaget med KF og Kalundborg kommune: Et fast beløb skulle skaffes på den ene eller anden måde, det 
var kun et spørgsmål  hvordan det i praksis blev gjort. Med betaling for fly-parkering på EKKL genindføres 
blot et gammelt princip der tidligere har været i brug, og betaling for brug af telthangaren vil forhåbentlig 
også hjælpe til at få ryddet ud i noget af det gamle skrammel der p.t. ligger der. I det store perspektiv er 
den fundne løsning ok for PFG. De "carporte" der omtales i budgettet er halvtaget ved siden af hangaren, 
ikke garagerne ved benzinstanderen, hvor KF allerede opkræver husleje. 
 
Kommentar fra Anders vedr. afskaffelse af klubhusafgiften: Det er godt for nye medlemmer (mere gennem-
skueligt), og også for yngre medlemmer med familie, der lettere kan tages med til Kaldred. 
 
På opfordring af Kaiser gennemførtes afstemning vedr. afskaffelse af klubhusafgiften: Håndsoprækning 
viste kun ganske få modstandere af forslaget, mens et stort flertal var for, så klubhusafgiften er afskaffet. 
 
Vedr. flyveafgifter gennemgik Axel kort de foreslåede ændringer: Spilstarten stiger til 36 kr, hvilket 
balancerer nogenlunde med de reelle udgifter. P6 & P2 stiger en del, BXD falder en smule, øvrige fly er 
uændrede. Mht. fritflyvningsordningen vil den "store" pakke stige lidt, mens den "lille" falder. Der var ingen 
kommentarer til dette. 
 
Søe spurgte om en gammel passus, der tilsyneladende er faldet ud af takstregulativet: Ved indmeldelse 
som aktiv betales 2 mdr. kontingent forud (ved passiv indmeldelse 1 år forud). Dette er stadig praksis, men 
er faldet ud af  takstregulativet, da der blev indført obligatorisk PBS-tilmelding for nye medlemmer, og der 
ikke længere betales  kontant. Det bør skrives ind i takstregulativet igen. 
 
Lars bemærkede at kontingentet generelt stiger mindre for studerende end for færdiguddannede, men 
PFG er fortsat i den billige ende sammenlignet med øvrige klubber på Sjælland. Anders nævnte også at 
PFG ikke bruger indskud ved indmeldelse eller omskoling, hvilket er almindeligt andre steder. Dette havde 
været væsentligt for ham og vil formentlig også være det for andre nye yngre medlemmer. 
Henrik gjorde i den forbindelse opmærksom på at flere studerende i sig selv vil gøre det lettere at søge om 
diverse tilskud fra fonde o. lign. 
 
På bestyrelsens foranledning indledtes herefter en diskussion vedr. selvrisiko på forsikringsskader i 
forbindelse med udlån til medlemmer af klubbens fly og øvrige materiel. Diskussionen mundede ud i 
følgende formulering,  som tilføjes takstregulativet: "Selvrisiko dækkes af PFG medmindre bestyrelsen 
stiller specielle krav i forbindelse med udlån af materiel". Dette blev vedtaget med stort flertal. 
 
Budget og takstregulativ blev vedtaget med ovennævnte tilføjelser og justeringer. 
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7. Langsigtede handlingsplaner. 
Kristoffer har været formand for krystalkugleudvalget, men har siddet alene med opgaven og efterlyser 
andre til at belyse PFG's ønsker og muligheder fremover. 
Øye foreslog at indkalde til et medlemsmøde med dette som emne, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
Til bestyrelsen var foreslået Jørgen Bachmann, Bo Beltoft Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz 
Thomsen og Jeppe Torben Nicolaisen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
Til suppleanter var foreslået Anders B. Christensen & Kim Cecilia Zambrano. Bestyrelsens forslag blev 
vedtaget. 
 
9. Valg af 2 kritiske revisorer. 
Bestyrelsen foreslog valg af fire revisorer: Michael Krogh, Iver Christophersen, Knud T. Andersen & 
Thomas Bucka-Christensen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 
10. Indkomne forslag. 
Lars Sverre Rasmussen havde foreslået at PFG gør brug af Unionens gaveordning. Lars gav en detaljeret 
redegørelse for ordningen, og bestyrelsen pålægges af GF at lave et oplæg. 
 
11. Eventuelt. 
Status for materiel forud for sæsonstart: 2-sædere er synet og klar. 1-sædere er ikke klar (men P4 er tæt 
på). Polyt 5 er også næsten klar. KF står for vedligeholdelse af spil, og status er p.t. ukendt. Øvrige 
jordmateriel (Startvogn og Wirehenter) forventes klar til sæsonstart.  EKKL har været frosset og overfladen 
er våd og blød nu, men vil være ok efter lidt forårssol. 
 
Kristoffer gennemgik afslutningsvis PFG's nye hjemmeside på storskærm, bl.a. med upload og download 
af billeder, samt PFG's diskussionsforum. Generalforsamlingen sluttede 22:50 
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Referat af bestyrelsesmøde 18/3-2003 
 
Tid og sted 18. Marts 2003 kl. 18.30 i Bellacentret. 
Deltagere Bo B. Madsen, Axel Morgenstjerne, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Marianne  
  Thomsen 
 
1. Referat   Referat fra bestyrelsesmøde 20. februar godkendt. 
 
2.Administration  
Post ind Kaldesignal beviser på P6, P2, BXD og Polyt 5 
  Indbydelse til Sjællandsmesterskaberne 16-18/5 på Midtsjælland og 29-31/8 på Kongsted. 
  Con sejl sender billeder fra Kaldred sammen med reklame for wire faldskærme. 
  Bekræftelse på at ansøgning til amtet om tilskud til FI er modtaget og vil blive behandlet. 
Uddannelse 4 fra Valhal går til S-teori prøve hos os.  
  6 medlemmer fra PFG går til S-teori prøve hos os. 
  Jørgen rykker LSR for oplysninger omkring radiokursus. 
   Medlemsmøder Generalforsamlingen er afholdt d. 12/3-2003 
PR-arbejde ”Explore DTU” afholdt med succes, P6 og Polyt S var med. 
   Jens Rytter og Kristoffer Ravn har indvilliget i at være kandidater til artikler.   
         Kristoffer efterlyser idéer til sociale arrangementer for yngre medlemmer. 
 
3.Økonomi  
Status Poul G.Jensen, Frank Jensen og Mogens Møller har snakket med PF Auto om at dele et 

Acetylen anlæg med PF Auto da det koster 2500 kr om året. Kontingentstigning opkræves 
første gang i juni over PBS, men er betaling for kontingent i april. 

 
4.Materiel Fly  Begge tosædede er færdige og synet. K13 vogn er færdig. 
  Junior er næsten færdig. 
  Der er syn på ensædede fly i den kommende weekend. 
         Polyt 5  Klar til Sæson start. 
         Wirehentere/traktorer Traktoren er adskildt, KF er ved at reparere på koblingen. 

Granadaen kører, dørene er repareret, den skal have nye støddæmpere – JTN er ved at 
kigge på det. 

         Generelt: Erik har bestilt batterier til jordradioer. 
   
5.EKKL Flyveplads Der skal ryddes i vestenden, således at der bliver bredere lige som før i tiden. 
         Klubhus Trappen er helt færdig. 

1. Salen skal laves færdig, der skal lægges tæppe på og bjælker og spær skal males,der 
skal sættes fodlister på og paneler skal males. 

  Det vestre annex skal laves helt fra bunden så det bliver lige så godt som det østre. 
  Værksted indrettes i vestre ende af maskinhuset. 
6.Værksted Stefano er genindtrådt som værkstedsleder. 
  Møde om flyve-auto-fonden med DTU og PF-Auto d.26/03-2003 – Axel deltager 
7. Flyvning  
         Aktivitet: Morten har fløjet i N7 - ½ time termik. 
         Instruktørmøde afholdes 19/03-03 
        Ansøgninger fra medl.MHB og Stig Øye har ansøgt om at låne hver en logger til DM - det er 

godkendt.  
 
9.Uds. til medlemmerne PFG-nyt udsendes i starten af april 
10.Eventuelt Jubilæum:  Axel og JB holder møde med HHV og ETJ om finansiering af jubilæumsbogen. 
  JB og Axel er fondsudvalg i år. 
  Oplæg til P2 fordeling i Frankrig. JB vender det på I-mødet i morgen 
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Referat af bestyrelsesmøde 10/4-2003 
 
 
Tid og sted  10. April 2003 kl. 18.30 På værkstedet. 
Deltagere Bo Madsen, Axel Morgenstjerne, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Marianne 

Watz. 

1. Referat  godk. Referat fra bestyrelsesmøde 18 Marts godkendt. 
   Referat fra generalforsamlingen godkendt. 
2.Administration  

Post ind Afslag fra amts idræts udvalget om tilskud til FI-kursus. 
   Brev fra Postdanmark – ændring af priser for ”befordring af bladet”. 
   Svar fra DTU’s rektor ang. HHV’s brev ang. Arkitekt konkurrence, han skriver at der i 
   øjeblikket ikke er nogen konkrete planer for den nordlige del af DTU. 

Orientering fra DTU vedr. Bemyndigelse til danske forvaltning, vedr. Betaling af 
fyringsolie til byg. 237. 

Post ud HHV har sendt et brev til rektor på DTU, vedr. Arkitekt konkurrence, for DTU’s  
   fremtidsplaner. 

Medlemmer Nye prøvemedlemmer: Niels Bagge og Thomas Bovbjerg Rasmussen. 
Udmeldt: Thomas Gudmundson (fra Passiv), Jette Krøyer (fra Passiv), Lizzie 
Krøyer(fra passiv) og Henrik Vedel Jørgensen (fra  Passiv). 

   Nye medlemmer: Vivian Bondy – Passiv. 
  Uddannelse Teoriprøve afholdt. 

Medl.møde Jens Feldborg har holdt foredrag om strækflyvning til Sverige. 
   Sommerlejrmøde afholdes 29/4-03 
   PR-arbejde Annonce i sletten om intromøde på værkstedet sidst i maj. 

Der skal små notitser i Sletten om vore medlemmer når de f.eks. går solo, får sølv 
o.s.v. 

3.Økonomi  
  Status  Afklaring vedr. Flyve-Auto-fonden. 
 
4.Materiel  

Fly  Astir er ikke færdig. 
        Spil  Er meldt klart. Der er ikke skiftet wire. 
        Startvogn Den gamle startvogn kan startes med kabler, men kan ikke bremse. 
        Generelt Loggere og barografer er kalibrerede. Barografen til P4 er kun tidskalibreret. 
   Regninger er udsendt. 
5.EKKL 
        Flyveplads Er meget tør iforhold til årstiden. 

Vi skal have en tækker til at fjerne siv - de der er på Kaldred i påsken kigger på det. 
Der skal afholdes møde med KF’s bestyrelse. 

Klubhus Niels Christian tager op og ordner telefonsystem og midlertidigt internet via modem, i 
den kommende weekend. ADSL afventer KF. 
Microbølgeovn, en PC, satellitmodtager og en monitor er stået af i forbindelse med 
ændring af føring af kabler ved etablering af trappen. Satellitmodtager er repareret. 
Rengøring er startet. 

6.Værksted Natsænkning på varmen virker ikke, fordi uret ikke virker. 
Aflæsning af målere kan ikke ske fordi vores måler ikke virker. Denne skal repareres, 
Frank snakker med Baastrup om at få den lavet. Den nuværende afregning af 
varmen foretages på fordeling af arealerne. Der er etableret recirkulation på vandet, 
disse rør skal isoleres. 

 Vi lukker ned for det varme vand om sommeren hvis PF-Auto vil gå med til det.  Der 
afholdes arbejdsdag på værkstedet  30/04-03. Det primære er at få ryttet op. Axel 
aftaler møde med Auto-gruppen ang. Varme o.s.v  Der er ikke holdt regnskab med 
arbejdstimeordningen, vi vælger ikke at gøre det, det må være op til medlemmernes 
samvittighed at få dem igang. 

10. Eventuelt  PFG-nyt skal udsendes til old-boys der ikke er medlemmer. 
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Medlemsfordeling i PFG 

 
Et lille overblik over udviklingen i PFG. Vi havde d. 13/5-2002 59 aktive, 100 passive og 3 prøvemedlem-
mer, i alt 162 medlemmer. 
 
I år - 13/5-2003 havde vi 59 aktive, 99 passive og 4 prøvemedlemmer, ialt 162 medlemmer. 
 
Gennemsnits alderen for aktive medlemmer var  44 år  i 2002, og et år senere er den nu -  45 år. 
Fortsætter denne udvikling uanfægtet, kan vi jo prøve at fremskrive de dystre perspektiver til klubbens 100 
års jubilæum i år 2043. 
 
Nedenfor er tre grafer der viser medlemmernes status og alder, her er kun medtaget aktive medlemmer. 
De lyse søjler er 2002, og de mørke er 2003. Der er ikke taget højde for hvornår på året medlemmerne har 
fødselsdag. 
 
Heldigvis havde vi et stort fremmøde til seneste PR-arrangement i bygn. 237 den 18. juni. Vor demografi 
taler sit eget tydelige sprog i nedenstående. Flyvegruppen ville have godt af igen at få en kernegruppe på 
20-30 studerende, så i det lys er der endnu lang vej på medlemssiden. 
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For overblikket er der en graf der viser fordelingen af alle medlemmers status. 
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Marianne W. Thomsen 
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Udlandsnyt 
 

Vor flittige bidragyder til denne spalte, Kent Johansen i Vancouver B.C. har haft dansk svæveflyverbesøg.  
Efter at de to havde udvekslet bemærkninger om svæveflyvning i 
Canada på www.dsvu.dk’s forum, kom Jimmy Roelsgaard, der er 
under uddannelse til jetpilot 
på NFTC i Moose Jaw, 
Saskatchewan på en obli-
gatorisk længere navi-
gationstur til vestkysten.  
På billedet til højre har 
Kent ”lige”  lånt Jimmys 
sæde i 2 minutter under 
opholdet i Vancouver Int’n.  
 

 
 

 
 

 
Årets tur flyves i uge 30, dvs. to uger efter sommerlejrperioden – og på et tidspunkt hvor mange PFG’ere i 
stedet er på tour i Frankrig. Ruten starter i år i Ottestrup i Vendsyssel hvor den 4o års jubilerende Nordjysk 
Svæveflyveklub holder til (det var i øvrigt i den klub Stig Øye startede sin svæveflyvekarriere). 
 

Via Skive Lufthavn,  tages en afstikker 
til ”Karsten Wirring klubben” 
Vestjyllands Svæveflyveklub ved 
Skjern, derefter  til Christianshede inde i 
midten af Jylland, hvor såvel Silkeborg 
som Århus klubberne nu holder til, og 
så et langt stræk ned gennem halvøen 
til Sønderjysk Flyveklub i Rødekro, kun 
ca. 30 km nord for butikken med det 
besværlige navn (Poetsch),  og 
karavanen forventes så ankomme til 
Kaldred med friske forsyninger torsdag 
den 24. juli. 
 

Eftersom fynboerne i år holder pause fra værtsskabet bliver der noget af en udfordring for piloterne i det 
store stræk fra Sønderjylland til Vestsjælland. Mon ikke Storebæltsbroen (igen) kommer til at lægge asfalt 
til den etape? Afslutningsetapen går til Gørløse, hvor Nordsjælland benytter lejligheden til at festligholde 
klubbens 60-års jubilæum ved afslutningsfesten – der bliver således igen i år rig lejlighed for 
flyvekontrollen i Roskilde og Værløse til at støve den jyske parlør af, når feltet skal  beskrive hvor de for-
søger navigere sig gennem de sjællandske terminalområder. 
 
Medlemmer der opholder sig på Sjælland under tourens passage må meget gerne melde sig til at give en 
håndsrækning så Kalundborg Flyveklub får fornøden assistance i forbindelse med underbringelsen af de 
deltagende. Det er jo langfra et lige så omfattende projekt som forrige års succesrige afslutningsfest, men 
kræver trods alt en vis organisering af de praktiske detaljer.   
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 
Bladnr. 3328 

 

Kalender 2003 
Hvornår Hvad Hvor 

 

 

  

   
 
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 
Tor. 24. juli – fre. 25. juli 
Lør. 26. juli 
Tir. 22. juli – fre. 1. aug. 
August 
Fre.29. aug. – søn.31. aug 
September 
Lør. 6. sep. – søn. 14. sep. 
Oktober 
Lør. 4. oktober 
Lør. 25. oktober 

 
 
Sommerlejr 
Kaldred CUP 
 
Kofest 
KFs Grisefest 
Frankrigsekspedition til Sisteron 
Tour-de-Danmark 
Touren passerer Kaldred 
Afslutningsfest Tour-de-Danmark hos Nordsjælland i 
SUN-AIR cup 
 
Sjællandsmesterskaber, 2. del, samt Bøf-rally 
  
Sensommerlejr 
 
KFs landingskonkurrence 
Væddemålsfest 
 

 
 
EKKL 
EKKL 
 
EKKL 
EKKL 
LFNS 
Danmark 
EKKL 
Gørløse 
Arnborg 
 
Kongsted 
 
EKKL 
 
EKKL 
EKKL 

 


