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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.: 0000636894 
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 øvrig udgivelsestermin 2003 
Slutningen af november 
 

 
Ansvarshavende er formanden: Jørgen Bachmann 
 
Forsidebilledet: Svæveflyveren Kristoffer Raun lurer på Axel Morgenstjerne, der under lurepasning 

på termikken passerer forbi ham i svæveflyet P6 ved bjerget ”Montagne de Lure” 
også kendt som Luren. Foto: Morten Ødegaard Nielsen. 

     
 
Tryk: DTU Tryk – Oplag: 250 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU institutter m.fl. 
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Formandens dragehale 
 
Flyvesæsonen er ved at være slut, og nu da dagene er ved at blive korte, kan vi på bedste 
landmandsfacon opregne om det blev en god høst, eller om vi har noget at være utilfredse med. 
 
Vejrmæssigt var såvel sommerlejren som sensommerlejren placeret én til to uger for tidligt, hvilket 
resulterede i meget lidt flyvning, samt at det var svært at fastholde selv trofaste medlemmer til at holde 
ferie uden afbrydelse på Kaldred. Til trods herfor var vi gennemsnitligt over 20 i sommerlejren og de 
sædvanlige 100 til en meget hyggelig kofest på en perfekt sommeraften.   
 
De, der var med på Sisteron-ekspeditionen, fik til gengæld fuld valuta for pengene både varme- og 
flyvemæssigt: Den lange tørke siden marts, kombineret med den varmeste sommer i mands minde, 
resulterede i en skybase, der gennemgående var over 3000m og på enkelte dage nåede 4500m i 
alpelandskabet. Gletscherne blev godt besøgt - også af piloter, der i årevis havde haft det som uopnåeligt 
mål, og om aftenen kunne vi hygge os med drinks kølet med isklumper fra samme sted, hjembragt af 
makkere og familiemedlemmer, som havde været på en afkølende udflugt. 
 
August og september har begge været gode måneder - kun afbrudt af det dårlige vejr i sensommerlejren – 
og man kan undre sig over, at så få piloter benyttede sig af chancen til at indhente det forsømte: Især var 
bemandingen sløj om søndagen, hvor mange fly ofte stod sørgmodigt på jorden og længtes efter en tur 
under de flotte cumulus’er. 
 
En flot indsats fra et par af vore materielkontrollanter sikrede, at vores Duo Discus kom ud at flyve allerede 
en uge efter, at typen var blevet grounded, for heldigvis var fejlen på vores indenfor grænserne af, hvad vi 
selv måtte udbedre. Efterfølgende er Discus’en blevet sat på jorden med den samme fabrikationsfejl, og 
desværre har inspektionsproceduren været så længe undervejs, at vi først sent er kommet i gang med at 
få den undersøgt, men nu er den atter luftdygtig til de sidste sæsonweekender.   

 
Vi har ved tidligere lejligheder i disse spalter udtrykt 
glæde over, at aftalen med Kalundborg Kommune om 
fortsat bevarelse af flyvepladsen som offentlig med 
tilskud fra nabokommunerne var faldet på plads, men 
desværre måtte vi fornylig erfare, at kommunen havde 
ændret mening!  
Kommunesamarbejdet gik i stykker og Kalundborg 
Kommune har i stedet tilbudt brugerne – Kalundborg 
Aviation, KF og PFG – at vi kan leje pladsen til en pris, 
så den for kommunen er uden udgifter. Brugergruppen 
har efterfølgende formelt etableret sig og i et brev til 
kommunen bekræftet  interesse i et langtidslejemål, og 
det er planen at aftalen skal være på plads med 
ikrafttræden 1. januar.  
 
Flyvegruppen har i sin 60-årige historie levet i konstant 
fare for at tiltag fra myndigheder skulle beskære vores 
eksistensgrundlag: Vi har både klaret flytning af 
værksted til Lyngby og af flyvningen til Kaldred, som 
efter mange års kamp har fået en tilfredsstillende 
miljøgodkendelse. I lyset heraf skal det ikke afskrække 
os, at vi nu skal medvirke til at drive flyvepladsen som 
betingelse for dens bevarelse, og vi fortsætter derfor 
ufortrødent med at arbejde mod en aftale, som vil sikre 
os mange år frem i tiden.   
 

Jørgen Bachmann 
formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte 
 
Medlemsstatistik september 2003: 
 
60 aktive medlemmer. Heraf 10 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 5 udlandsmedlem-
mer. 92 passive medlemmer. Heraf 4 livstidsmedlemmer. I alt 157 medlemmer. 
 
Vi deler 2 medlemmer med FVS (Værløse) og 1 medlem med Fyns Svæveflyveklub. Disse 3 er tilmeldt 
DSvU gennem deres anden klub, så derfor har vi kun 57 medlemmer tilmeldt DSvU. 
 
 
Flyvestatistik til og med august: 
 
Skoleflyvningen i år har været knap så intensiv som sidste år, idet K-13 har fløjet 82 timer mod 124 timer 
på samme tid sidste år. Sisteron har bestemt sat sig spor, idet P2 (Duo Discus) er nået op på 166 timer 
(124 timer samme tid sidste år), og P6 (Discus) har fløjet 168 timer (92). W7 (Astir) har kun fløjet 57 timer 
(73), hvilket bl.a. skyldes at den var grounded indtil midt i maj p.g.a. næsekoblingen, mens P4 (Junior) er 
nået op på 61 timer (38) i kraft af vore nye S-piloter. BXD (K-8) har kun fløjet 29 timer (36). 
 
I alt er der til og med august blevet fløjet 563 timer i klubfly mod 488 sidste år.  Fordelingen på årets 
måneder ser således ud: 
 
Marts: 7 timer  (22)  [9] 
April: 52 timer  (49) [66] 
Maj: 116 timer (70) [108] 
Juni: 75 timer (127) [76] 
Juli: 223 timer (160) [224] 
August: 80 timer (60) [98] 
Sep. : 68 timer (127) [50] 

Tallene i rund parentes () er de tilsvarende tal fra 
sidste år mens dem i firkantet parentes [] er 
gennemsnittet for kalendermåneden i de 
foregående 10 år (1993-2002). Alt i alt er året indtil 
videre lidt under gennemsnittet, men det ser dog 
bedre ud end sidste år. 
Sidste nyt: med sep. er der fløjet 631 t. (615 s.å.). 

Axel Morgenstjerne 
 

 
 

Stort til lykke til de to nyeste solister i klubben: Søren Møller og Kim Cecilia Zambrano. 
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Sisteron ekspedition 2003 
 

Vi forlod København fredag efter arbejde og med to overnatninger nåede vi til 
flyvepladsen nord for Sisteron søndag eftermiddag. 
På vejen gennem Tyskland drev vores nysgerrighed os til at besøge den tyske 
svæveflyveplads, Dahlemer Binz. De havde en helt pæn flypark. Bl.a. en DG-800, en 
DG-500 og en 18 meters LS8 stod klar. 
Klubben er en firmaforening der hører under Bayer, vi fik at vide at de stadig har et 
medlem som er ansat hos Bayer. 
 

 
Fremme på pladsen i Frankrig fik vi ordnet alt det der nu skal gøres med at slå telt op og tilmelding på 
pladsen og til klubben. Hen på aftenen begyndte det flyvende folk at lande og vi gik ud for at hilse på, og 
hjælpe med at skille fly ad. Det er en anderledes opgave end hjemme, da her er et stort område hvor 
transportvognene står på rad og række og imellem disse rækker er der spændt wirer ud, som er beregnet 
til at surre flyene fast til når man lader dem stå spændt op om natten. Man skal også huske at fjerne 
”fisken” fra det fly man har fløjet i. Hernede har man en ”fisk” (fordanskning af det franske ord, ”fiche”), som 
er et stykke papir, hvorpå man skriver sit navn og medlemsnummer inden man tager ud og flyve. ”Fisken” 
placeres i tavlen for flyvende fly, og når man så igen er landet flyttes den over i tavlen for fly der er landet. 
Om aftenen da vi skulle ud og spise, endte vi på en restaurant inde i Sisteron by, hvilket var feriens værste 
oplevelse. Bare for at nævne et par af de ting som gik galt, så var der ikke halvdelen af det der stod på 
menu kortet og børnene kunne kun få kartoffel gratin. Det tog os vel omkring 4 timer at komme igennem 
middagen som var på tre retter, mest fordi vi ventede omkring en time på hver ret. 
 
Om mandagen tog jeg med Felipe, Morten og deres familier op til Glacier Blanc, den hvide gletscher. 
Køreturen op til gletscheren tog et par timer. Der var køligt der oppe for det var overskyet, men vi fik 
rigeligt varmen da vi travede den meget flotte tur derop. Vi kunne 
dog godt have undværet de regnbyger vi fik, men vi klarede os 
med sorte sække som regntøj, og ellers tørrede vi hurtigt efter 
hver byge, fordi luften der nede er ret tør. Det tog os omkring to 
timer at nå broen hvorfra man har en rigtig flot udsigt til 
Gletscheren. Morten, Felipe, Mathias og Alexander tog det sidste 
stykke vej op, for at få en isklump med hjem til gin og tonic om 
aftenen, imens sad vi andre og slappede af på en stor sten. 
Turen tilbage tog omkring 1½ time, den var ikke nær så hård som 
vi havde regnet med. Og blev afbrudt af en hyggelig pause da vi 
mødte et meget selskabeligt murmeldyr. 
 
 
 
Tirsdag fik jeg lejlighed til at få en flyvetur med Felipe i P2. 
Det gik hurtigt op for mig at det var noget anderledes at flyve flyslæb hernede end det er der hjemme, der 
er mere turbulent end man er vant til. Vi blev sat af oppe ved husbjerget, Hongrie (Ungareren), hvor vi fløj 
lidt rundt for at vinde højde. Vi havde lidt svært ved at komme op, men det lykkedes dog. Da vi havde fået 

omkring 3000 meter begyndte vi at flyve nordpå mod 
gletscheren, jeg har ikke helt overblik over hvilken vej vi fløj, 
men vi kom over søen Lac de Serre-Poncon og St.-Crépin / 
Briancon dalen. Derfra kom vi ind over gletscheren, det var 
vildt flot at se den oppe fra, vi fløj en del rundt over de høje 
bjerge der oppe inden vi for anden gang rundede de 4000 
meter og satte kurs direkte mod Sisteron.  
Vi landede efter 3 timer og 46 minutters flyvning. Det var den 
flotteste og mest imponerende flyvetur jeg hidtil har haft. 
Jeg fik selv lov til at flyve lidt ligeud flyvning en gang imellem, 
det var en underlig fornemmelse, for der var meget turbulent, 
og det med horisont er noget anderledes i bjergene, den er 
jo ikke ligefrem lige. Jeg kunne godt have fløjet meget mere 
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end jeg gjorde, Felipe tilbød mig ofte at flyve, men jeg havde ikke rigtig overskud til det, i starten fordi jeg 
gerne ville tage billeder og nyde udsigten, og til sidst fordi jeg var blevet temmelig flyvesyg. 
 
Om onsdagen havde Hanne, Astrid, Britt og Susanne besluttet at det var mændenes tur til at passe børn 
mens de tog på tøsetur, de spurgte om jeg ville med, så vi kørte til Manosque. Hvor vi ankom omkring 
kl. 13, og gik en tur rundt i byen selvom der var siesta, for at orientere os lidt om hvad der var. Det er en 
gammel by, hvor centrum ligger inden for bymuren.  
Vi fandt et hyggeligt sted at spise, vi bestilte alle sammen kyllingesalat som var det vi bedst kunne finde 
frem til lød godt. Det er ikke helt nemt med menukort på fransk, men med fælles hjælp og en lille ordbog 
lykkedes det for det meste ret godt. 
Da vi havde spist, var vi rundt og kigge forretninger. Til sidst måtte vi ind og have en is, termometret midt i 
byen viste 43 grader. 
Om aftenen var vi ovre ved Madame og spise, det er lidt af et must at man skal der over et par gange i 
løbet af den tid man er der, selvom de fleste nok er enige om at maden ikke er den bedste man får i 
Frankrig. 
 
Om Torsdagen var der samlet udflugt til Gorge du Verdon eller det vil sige, at alle børnefamilierne havde 
aftalt at tage ud og sejle kano, men Felipe skulle flyve så jeg og Bo sejlede sammen med Astrid og 
Alexander. Vi var 5 kanoer i alt og var 4 i hver, det var en meget flot tur op af floden, som blev mindre og 
mindre. I starten var den bred og vi havde medvind så det gik nemt nok, senere blev den smallere og der 
var mere læ, samtidig med at vi sejlede mod strømmen. Nogen steder måtte vi ud af kanoen for at trække 
den hen over et lavt område.  
 

Vi holdt et par pauser på vej der op, da vi havde sejlet en 
god time, nåede vi til et stykke hvor vi ville skulle løfte 
kanoerne over nogle sten for at komme videre, så blev vi. 
Der var nogle dybe steder og ungerne boltrede sig i 
vandet, ja det gjorde vi andre da også. Vandet var godt 
nok temmelig koldt, men det gjorde ikke noget når man 
blev varmet så meget af solen. 
Det første stykke af turen tilbage, gik fint også over de 
lave områder, det var bare at følge strømme og styre 
uden om de største sten. 
Det sidste store åbne stykke var hårdt at sejle for der var 
god modvind og en smule bølger på vandet, men vi kom 
da helt hjem. 
Den aften var vi ude og spise med Morten og familie, vi 

forsøgte igen at køre op til Le Poët. Men der var lukket, hvilket der også havde været om søndagen hvor 
de havde fundet den.  
Vi endte med at køre til Valernes og spise på en lille lokal restaurant. Der var ikke dækket op da vi kom, 
men det gjorde de. Der var ikke noget menu kort, kun dagens menu, som bestod af skinke og melon til 
forret og and, bønner og en tomat til hovedret, til dessert fik vi is. Det var alt sammen meget lækkert. Når 
man sidder der på torvet og spiser kan man se solen gå ned på Gache. Det er et meget lokalt og meget 
hyggeligt sted at spise. 
 
Om lørdagen fik jeg tid til at slappe af mens Bo var ude og flyve. Han havde skrevet en 300 km trekant ud, 
hvor han først skulle ned over Gorge du Verdon og vende og derefter op til Plampinet, han havde ikke 
regnet med at kunne gennemføre, men i løbet af dagen hørte jeg på radioen at det gik ret godt, og sidst på 
eftermiddagen lød meldingen at han havde vendt det sidste punkt og var på vej hjem mod pladsen, så jeg 
kørte ind til Sisteron og købte champagne som det er tradition at give når man har fløjet en diamant. 
Vi tog til Laragne og spiste om aftenen, der kom vi til at snakke om vendepunkter og måden at vende dem 
på. Bo blev pludselig usikker på om han nu havde vendt det sidste punkt rigtigt. Da vi kom tilbage til 
pladsen fandt Morten log filen frem, det viste sig desværre at det sidste punkt ikke var vendt korrekt, han 
manglede 100 meter. Loggeren var sat til vendepunkter som ved termikligaen og ikke til FAI-sektorer, som 
skal bruges ved diplom-flyvninger. 
Der blev ingen champagne den dag, men det blev der om onsdagen hvor han fløj opgaven igen, og denne 
gang var det lykkedes ham at vende det sidste punkt korrekt. 
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Om mandagen tog vi ind til Citadellet i Sisteron for at se det. Vi parkerede 
neden for og gik op af skovvejen, på vejen op opdagede vi at der var ret 
mange svævefly over Gache, vi talte 9 i alt. Det var en hård travetur rundt på 
Citadellet, der er højt til toppen og mange trapper. Oppe på toppen ligger en 
lille kirke og et fangetårn, i dette tårn har en prins siddet fanget i over ½ år. 
På etagen neden under holdt man hans tjenestefolk fanget.  
Vi fik travet ned af en meget lang trappe som endte med en lukket og låst 
gitter dør, så vi kunne kigge ud i det fri, men ikke komme der ud, vi måtte 
hele vejen op igen. 
Citadellet er i det hele taget en meget flot og velholdt borg, med en meget 
flot udsigt over området. 
På vej ned gik vi af vejen mod byen og fandt ind gennem de gamle, smalle 
gader, til vi endte på gågaden, som førte tilbage til bilen. 
 
Der var en enkelt dag hvor de til briefingen lovede dårligt vejr, de sagde at 

der ville komme en front med torden ind over og at der ikke ville komme nogen termik. Så al flyvning var 
indstillet, da man ventede at dette vejr ville komme tidligt, det viste sig dog først at 
komme sidst på eftermiddagen, jeg mener at det første regn kom omkring kl. 17. 
Så man kunne sagtens have fløjet en formiddags/eftermiddags tur. 
 
En dag tog vi ned for at bade i den lille gorge, som ikke er så langt fra pladsen, der 
var rigtig dejligt og vi nød det meste af en dag med at bade og slappe af på 
klipperne.  
 
Efter to uger var det tid til at vende snuden mod Danmark igen, vi havde P6 på 
slæb, så turen hjem gik i roligt tempo, med to overnatninger.  
Man kan kun sige at de to uger i Sisteron gik alt for hurtigt, og det kan anbefales 
alle at tage med på denne tur, hvad enten man er elev, pilot eller familie. 
 
 

Marianne Watz Thomsen 

 
 
 

”Dogme-flyvning” 
til Ko-festen: 

 
I årets sommerlejr på 
Kaldred medbragte Jan 
Bagge flyvevåbnets 2G, 
som mange PFG’er nød 
en flyvetur i. 
 
Flyet kan karakteriseres 
som et ægte ”åben klasse 
fly”, hvor man både er i 
allertætteste kontakt med 
elementerne og kan nyde 
et fuldstændigt frit udsyn, 
bl.a. ned til spillet langs 
startwiren. En udsigt, der 
gav sug i maven! 
 
Et par film blev optaget 
med håndholdt kamera  
fra ”dogme-flyvningerne”. 
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Mindeord: Johny v. Staffeldt 
 

 
Johny v. Staffeldt, civilingeniør   ? 27.2.1918   ? 30.9.2003. 

I Polyteknisk Flyvegruppes første Bestyrelsesforhandlingsprotokol står skrevet på første side:  

5/3-43. Efter at have undersøgt Interessen for en Polyteknisk Flyvegruppe", fastsatte man denne Dag(5/3) 
for at de interesserede Parter kunde tale om selve Dannelsen af en saadan Klub. Ca. 20 Mand var mødt i 
et af den nye Læreanstalts Auditorier. Et Udvalg paa 7 Mand blev nedsat, for at arbejde paa at faa 
Klubben startet, samt undersøge hvorledes Højskolen vilde stille sig overfor Dannelsen af en saadan Klub. 

7 Mand's Udvalget bestod af:  J. v. Staffeldt, M8 
Poul Jørgensen, M8 
Chr. Zøylner, M8 
Søren Winkel, M6 
Chr. Zimmer Christensen, M6 
Henrik Tetens, M4 
Hans Ramberg, M4  

I vor jubilæumsbog, i Sletten og i Flyv er vist billedet med tre af stifterne (med Staffeldt i deres midte) foran 
Polyt'en ved præsentationen for pressen inde på den gamle Læreanstalt på Sølvtorvet. 

Desværre er det aldrig lykkedes at få Staffeldt op til en af vore old boys dage på Kaldred, men han var en 
af de gamle drenge, vi kan takke for, at vi har noget så vidundeligt som Polyteknisk Flyvegruppe, der har 
givet os alle så mange gode oplevelser og godt kammeratskab.  

Æret være hans minde! 

Henrik Heikel Vinther 
Det Flyvegruppehistoriske Udvalg 
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Mindeord: Gunner Larsen 

Endnu én af Polyteknisk Flyvegruppes gamle medlemmer, Gunner Larsen - 
manden der i tidernes morgen designede vort logo, Passeren og Svæveflyet, 
er gået bort og blev begravet fra Nærum Kirke den 14. august 2003. Gunner 
var meget interesseret i det flyvehistoriske arbejde, deltog aktivt i restau-
reringen af gamle fly og var også bidragyder til Flyvegruppens Jubilæumsskrift. 

Kort før sin død skrev Gunner Larsen den 4. juli 2002 en lille beretning fra sit 
instruktørkursus på Ålleberg aug.-sep. 1945 og her følger nogle uddrag fra 
denne:  

Som det sikkert er bekendt vandt jeg i 1943 et gratis kursus i Bjergsted grundet min flid ved bygningen af 
Polyt I, men jeg kunne ikke deltage grundet undtagelsestilstanden 29. aug. 1943. Jeg formoder, at PFG 
derefter har skønnet, at jeg fortjente ovenstående kursus. - Tak for det! 

Jeg var uden tvivl Benjamin på kurset med mindst flyvning på bagen - 2 autoslæb på Billesborg ved Køge 
og 15 A-ture (nogle med gummitov) fra apr. 44 til aug. 44 på Billesborg, - de sidste 4 dog på Roskilde, - 
alle i OY-55. 

Mit A-diplom nr. 371 fik jeg på Bøtølejren fra 28. aug. til 9. sep. 1944 (SG 38 og én tur i KZ G1) og B-
diplomet nr. 248 på Roskilde den 30. marts 1945 og C-diplomet fulgte som nr. 164 28. april 1945 på 
Roskilde. 

Jeg kan i øvrigt også nævne, at jeg havde en vis ballast med, da jeg i maj 1941 havde gennemført - med 
diplom - et kursus TEORIPRØVEN FOR MOTORFLYVERE arrangeret af Berlingske Tidende. 

Efter at have givet mig en tur i OY-55 ved PFG-sommerlejren på Gjeddesdal den 19. aug. 1945 fyrede 
PFG mig af til instruktørkursus på Ålleberg. 

Gunner Larsen skriver videre: Jeg vil slutte med at berette lidt om flyvning på "Sletten", da der har været 
rejst en del spørgsmål om flyvning her umiddelbart før "Den danske Flyvedag" på Lundtofte den 23. sep. 
1945. Den 22. sep. skulle jeg - helt uafprøvet instruktør - "øve" mig på Lundtofte som PFG's repræsentant i 
en mærkelandingskonkurrence blandt så vidt jeg husker 44 instruktører fra hele landet. 

Bursell var flyveleder, og jeg fløj Grunau Baby OY-DXO og startede med halen stående der, hvor Atlas-
køleskabsfabrik er bygget, i retning mod Hjortekær, og jeg opnåede følgende resultater: 10m, 8m og 15m.  

20. okt. 1945. Denne dag var min første dag i Avedøre som instruktør for PFG, og den sidste var den 26. 
maj 1946, så det  er desværre en dårlig investering for PFG at investere i mig. Men lidt godt for os alle har 
jeg vel udført som "testpilot" for Statens Luftfartstilsyn", idet jeg 9. marts 1947 prøvefløj og godkendte 
bundkoblingen på Babyen OY-68 fra Havdrup Flyveklub på Værløse med koblingen i sin nuværende 
position efter at Briegel Møller fra PFG havde forsøgt sig med nogle beregninger med koblingen længere 
tilbage, hvilket jeg ikke kunne være med til, da jeg syntes at Babyen "huggede" og var højt belastet nok i 
forvejen under et optræk. Ing. Kartman fra F.L. Smith Flyveklub udførte nogle beregninger, der blev 
godkendt med den nuværende - og oprindelige position 

Gunner Larsen var en interesseret deltager i mange OLD BOYS dage på Kaldred, men kræfterne slog 
desværre ikke til ved årets Jubilæumsdag, hvor vi måtte undvære ham. 

Æret være hans minde !  

Henrik Heikel Vinther 
Det Flyvegruppehistoriske Udvalg 
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Termik-Ligaen: En gyser til sidste dag! 
 
Som bekendt rykkede PFG op fra 3. division til 2. division sidste år sammen med Nordsjællands Flyveklub. 
I år har vi så efter bedste evne forsøgt at markere os, og det gik faktisk rigtig fint indtil august, idet vi i 
lange perioder lå på 1. pladsen. Men efter Frankrigsekspeditionen, hvor mange gode PFG-piloter jo i høj 
grad fik stillet flyvetørsten, gik det stille og roligt ned ad bakke med vores placering, indtil vi i september 
endte på 5. pladsen og dermed lå til nedrykning tilbage til 3. division. 
 
Sådan tegnede det dystre billede sig indtil sidste weekend i september. Men så fløj Morten en tur sammen 
med Stefano i P2, hvorved Morten erobrede 2. pladsen i gruppe B og konsoliderede sin oprykning til 
gruppe A, hvor han næste år vil gøre Øye selskab. Turen var på 382 km og med knap 89 km/t – 
weekendens bedste flyvning i hele landet. Men det var ikke nok til at ændre vores placering som nr. 5 i 2. 
division, tæt omsluttet af Fyn på 4. pladsen og Billund på 6. pladsen. 
 
Heldigvis tegnede vejret også godt søndag, og 6 fly gik i luften i kampen for PFG’s placering. Af disse 
lykkedes det 3 at flyve en udskrevet 205 km firkant med ca. 75 km/t. Det var Frans i ZC, Knu’ i KV og 
Bachmann i P2. Den samlede forbedring af vores stilling blev så god, at vi ser ud til at passere Fyn med 
ca. 400 points. Så det ser altså ud til, at vi holder os i 2. division, selvom det endnu ikke er 100% sikkert. 
 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division  
06-10-2003 10:02:49 (222) 

  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 

1 23969.9 24 83 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub   

2 21791.8 24 36 Nordsjællands Flyveklub   

3 20829.0 24 92 Fsn. Skrydstrup Svæveflyveklub   

4 19899.7 24 66 Polyteknisk Flyvegruppe   

5 19506.7 24 64 Fyns Svæveflyveklub   

6 18984.2 24 35 Billund Svæveflyveklub   

Genereret af Axel Morgenstjerne/Polyteknisk Flyvegruppe 
Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2002/3 i SoarTask v.2.5.300 

 
Som det ses af den foreløbige pointsstilling, ligger Aviator og Nordsjælland til oprykning, mens vi holder 
skansen i 2. division sammen med Skrydstrup. 
 
2. division bliver utvivlsomt hårdere næste år, for vi kommer til at kæmpe med Vestjysk og Vejle der rykker 
ned fra 1. og Silkeborg og Tølløse der rykker op fra 3. division. Tre af disse har i år scoret over 25000 
points, mens Tølløse har scoret 21000. 
 
I øvrigt var det også i den sidste weekend, at Tølløse lagde sig til oprykning ved at fortrænge Viborg fra 2. 
pladsen i 3. division, så vi må konstatere, at det blev en fin weekend for os sjællændere. Næste år vil der 
således være 3 sjællandske klubber i 1. division, en mere end i år, og der vil igen være 2 sjællandske 
klubber i 2. division. 
 
Angående vores egen placering i år, som bestemt må betegnes som tilfredsstillende, er denne opnået i 
kraft af, at 23 piloter i klubben har bidraget, både unge og garvede piloter, elitære konkurrencepiloter og så 
os, der mere tegner sportens bredde. Vores placering i Termik-Ligaen afhænger af, at så mange har villet 
deltage. Det tegner således lyst for næste år, idet vi nok er mange, der synes vi har lært noget af i år og 
kan levere et endnu bedre resultat næste år (som jo heller ikke er Frankrigs-år). 
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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 1213.2 Stræk P2 2003-09-27 Morten Bennick 

4 1150.8 Stræk N7 2003-05-27 Morten Bennick 

5 1085.7 Stræk KV 2003-05-29 Stig Øye 

6 951.7 H/V P4 2003-07-12 Stefano Fazzi 

7 892.4 Stræk P6 2003-07-09 Axel Morgenstjerne 

8 806.6 Stræk P2 2003-08-24 Poul Gregert Jensen 

9 786.5 Stræk P6 2003-08-10 Felipe Cvitanich 

10 772.9 Stræk P6 2003-04-18 Felipe Cvitanich 

11 762.1 Stræk KV 2003-08-31 Stig Øye 

12 738.2 Stræk P6 2003-08-17 Axel Morgenstjerne 

13 733.0 Stræk KV 2003-09-28 Knud T Andersen 

14 728.4 Stræk P2 2003-08-16 Axel Morgenstjerne 

15 724.0 H/V P4 2003-08-16 Anders Bjerregaard Christensen 

16 714.0 Stræk P2 2003-05-29 Michael Krogh 

17 687.8 Stræk P2 2003-09-28 Jørgen Bachmann 

18 664.5 Stræk ZC 2003-09-28 Frans Otto Pløger 

19 658.4 H/V BXD 2003-05-16 Stefano Fazzi 

20 642.5 Stræk A1 2003-05-16 Niels Flemming Madsen 

21 626.5 H/V P4 2003-06-01 Stefano Fazzi 

22 611.1 Stræk ZC 2003-06-01 Michael Krogh 

23 554.0 Stræk P1 2003-06-28 Lars Videkam 

24 552.6 Stræk N7 2003-06-15 Lars Sverre Rasmussen 

Genereret af Axel Morgenstjerne/Polyteknisk Flyvegruppe 
Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2002/3 i SoarTask v.2.5.300 

 
 
I Sjællandsdistriktet har vi lagt os på en fin 3. plads med Værløse i hælene, kun overgået af de to 1. 
divisionsklubber Midtsjælland og Østsjælland. Kravet for at en flyvning tæller med i et distrikt er, at pilotens 
klub tilhører distriktet, og at udtærsklingen sker i distriktet. 
 

TERMIK-Ligaen:Resultater for Sjælland distrikt  
06-10-2003 11:23:00 (222) 

Piloter i distriktet Pt. aktive 

244 126 

 

Klub resultater  
Nr. Points Klub Deltagende piloter 

1 25041.8 Midtsjællands Svæveflyveklub 51 

2 23837.9 Østsjællands Flyveklub 43 

3 18473.0 Polyteknisk Flyvegruppe 30 

4 17881.9 FSN Værløse Svæveflyveklub 25 

5 16292.4 Nordsjællands Flyveklub 39 

6 14684.3 Tølløse Flyveklub 27 

7 5496.7 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 17 

8 0.0 Lolland-Falster Svæveflyveklub 10 

9 0.0 Slagelse Svæveflyveklub 0 

10 0.0 Bornholms Flyveklub 0 

11 0.0 Kalundborg Flyveklub 2 

 
 
Følg med i den endelige udvikling mht PFG’s placering på www.termik-ligaen.dk ! Der er også alle detailler 
og vinkler på flyvningerne. 
 

Axel Morgenstjerne 
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TERMIK-Ligaen:Klubkonkurrence : Polyteknisk Flyvegruppe 
resultater  

06-10-2003 11:10:25 (222) 

 
NB! TERMIK-Liga point beregning anvendes her. Dog tages der ikke hensyn til om opgaver er fløjet før eller efter dele datoen 1.juli. 

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater  
Nr.  Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Stig Øye 1536.3 1085.7 1067.8 3689.8 

2 Morten Bennick 1306.5 1213.2 1150.8 3670.5 

3 Axel Morgenstjerne 892.4 738.2 728.4 2359.0 

4 Stefano Fazzi 951.7 658.4 626.5 2236.5 

5 Felipe Cvitanich 786.5 772.9 394.7 1954.1 

6 Michael Krogh 714.0 611.1 269.1 1594.2 

7 Knud T Andersen 733.0 528.1 314.2 1575.3 

8 Kristoffer D. Raun 536.0 482.5 436.7 1455.1 

9 Jørgen Bachmann 687.8 377.6 218.4 1283.7 

10 Niels Flemming Madsen 642.5 367.6 145.1 1155.2 

11 Frans Otto Pløger 664.5 409.1 0,0 1073.6 

12 Poul Gregert Jensen 806.6 0,0 0,0 806.6 

13 Lars Sverre Rasmussen 552.6 211.8 0,0 764.5 

14 Anders Bjerregaard Christensen 724.0 0,0 0,0 724.0 

15 Frank Chr. Jensen 362.4 236.6 0,0 599.0 

16 Lars Videkam 554.0 0,0 0,0 554.0 

17 Benny Strand 527.8 0,0 0,0 527.8 

18 Henrik Heikel Vinther 470.4 0,0 0,0 470.4 

19 Peter Fischer Jensen 446.5 0,0 0,0 446.5 

20 Jeppe Torben Nicolaisen 414.5 0,0 0,0 414.5 

21 Bo Beltoft Madsen 311.9 0,0 0,0 311.9 

22 Poul Bredesgaard 157.5 116.7 0,0 274.2 

23 Finn Passov 254.1 0,0 0,0 254.1 

 

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Højde/Varighed: Individuelle medregnede 
resultater  
Nr.  Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Stefano Fazzi 951.7 658.4 626.5 2236.5 

2 Anders Bjerregaard Christensen 724.0 0,0 0,0 724.0 

3 Jeppe Torben Nicolaisen 414.5 0,0 0,0 414.5 

4 Poul Bredesgaard 157.5 116.7 0,0 274.2 
 

Klubfly: Individuelle medregnede resultater  
Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Morten Bennick 1213.2 920.8 635.7 2769.6 

2 Axel Morgenstjerne 892.4 738.2 728.4 2359.0 

3 Stefano Fazzi 951.7 658.4 626.5 2236.5 

4 Felipe Cvitanich 786.5 772.9 394.7 1954.1 

5 Poul Gregert Jensen 806.6 0,0 0,0 806.6 

6 Anders Bjerregaard Christensen 724.0 0,0 0,0 724.0 

7 Michael Krogh 714.0 0,0 0,0 714.0 

8 Jørgen Bachmann 687.8 0,0 0,0 687.8 

9 Benny Strand 527.8 0,0 0,0 527.8 

10 Peter Fischer Jensen 446.5 0,0 0,0 446.5 

11 Jeppe Torben Nicolaisen 414.5 0,0 0,0 414.5 

12 Bo Beltoft Madsen 311.9 0,0 0,0 311.9 

13 Poul Bredesgaard 157.5 116.7 0,0 274.2 

14 Finn Passov 254.1 0,0 0,0 254.1 
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Privatfly: Individuelle medregnede resultater  
Nr.  Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Stig Øye 1536.3 1085.7 1067.8 3 690 

2 Morten Bennick 1306.5 1150.8 929.1 3 386 

3 Knud T Andersen 733.0 528.1 314.2 1 575 

4 Kristoffer D. Raun 536.0 482.5 436.7 1 455 

5 Niels Flemming Madsen 642.5 367.6 145.1 1 155 

6 Frans Otto Pløger 664.5 409.1 0,0 1 074 

7 Michael Krogh 611.1 269.1 0,0 880 

8 Lars Sverre Rasmussen 552.6 211.8 0,0 764 

9 Frank Chr. Jensen 362.4 236.6 0,0 599 

10 Jørgen Bachmann 377.6 218.4 0,0 596 

11 Lars Videkam 554.0 0,0 0,0 554 

12 Henrik Heikel Vinther 470.4 0,0 0,0 470 
 

Længste distance  
Nr. Navn De 3 bedste distancer  

1 Morten Bennick 510.0 km 384.9 km 382.0 km 

2 Stig Øye 510.0 km 376.1 km 322.4 km 

3 Axel Morgenstjerne 301.7 km 200.7 km 198.0 km 

4 Poul Gregert Jensen 282.0 km 0,0 0,0 

5 Felipe Cvitanich 280.1 km 249.9 km 129.9 km 

6 Kristoffer D. Raun 268.0 km 105.0 km 90.7 km 

7 Michael Krogh 261.9 km 211.1 km 99.2 km 

8 Knud T Andersen 238.8 km 205.1 km 70.3 km 

9 Jørgen Bachmann 222.3 km 178.4 km 127.2 km 

10 Frans Otto Pløger 205.1 km 193.3 km 0,0 

11 Frank Chr. Jensen 177.6 km 105.4 km 0,0 

12 Niels Flemming Madsen 174.8 km 148.2 km 71.1 km 

13 Peter Fischer Jensen 167.3 km 0,0 0,0 

14 Lars Videkam 164.8 km 0,0 0,0 

15 Henrik Heikel Vinther 147.4 km 0,0 0,0 

16 Lars Sverre Rasmussen 141.7 km 116.5 km 0,0 

17 Bo Beltoft Madsen 136.1 km 0,0 0,0 

18 Benny Strand 115.4 km 0,0 0,0 

19 Finn Passov 97.3 km 0,0 0,0 

 

Hurtigste  
Nr. Navn De 3 hurtigste stræk  

1 Axel Morgenstjerne 106.9km/t / 150.9 km 72.8km/t / 141.7 km 66.7km/t / 200.7 km 

2 Morten Bennick 106.3km/t / 100.6 km 88.9km/t / 382.0 km 84.0km/t / 384.9 km 

3 Stig Øye 98.3km/t / 510.0 km 88.9km/t / 322.4 km 86.5km/t / 228.6 km 

4 Knud T Andersen 79.2km/t / 205.1 km 61.9km/t / 238.8 km 53.6km/t / 70.3 km 

5 Jørgen Bachmann 76.2km/t / 222.3 km 52.6km/t / 178.4 km 34.9km/t / 127.2 km 

6 Poul Gregert Jensen 76.2km/t / 282.0 km 0,0 0,0 

7 Frans Otto Pløger 71.8km/t / 205.1 km 49.8km/t / 193.3 km 0,0 

8 Michael Krogh 71.7km/t / 211.1 km 70.6km/t / 261.9 km 40.8km/t / 99.2 km 

9 Felipe Cvitanich 70.2km/t / 249.9 km 65.4km/t / 280.1 km 49.6km/t / 129.9 km 

10 Kristoffer D. Raun 67.9km/t / 90.7 km 49.4km/t / 105.0 km 0.0km/t / 268.0 km 

11 Lars Sverre Rasmussen 65.9km/t / 141.7 km 0.0km/t / 116.5 km 0,0 

12 Niels Flemming Madsen 60.3km/t / 174.8 km 40.2km/t / 148.2 km 0.0km/t / 71.1 km 

13 Lars Videkam 58.4km/t / 164.8 km 0,0 0,0 

14 Henrik Heikel Vinther 52.6km/t / 147.4 km 0,0 0,0 

15 Benny Strand 52.0km/t / 115.4 km 0,0 0,0 

16 Peter Fischer Jensen 51.6km/t / 167.3 km 0,0 0,0 

17 Finn Passov 35.2km/t / 97.3 km 0,0 0,0 

Genereret af Axel Morgenstjerne/Polyteknisk Flyvegruppe 
Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2002/3 i SoarTask v.2.5.300 
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Op og ned ad skygaden 
 
Et par dage før den 27/9 kunne man se i vejrudsigten, at vejret nok ville gå hen og blive godt bagsidevejr 
med en koldluftmasse og vind fra NV. Dagen oprandt, og ved briefingen fandt vi ud af, at Stefano og jeg 
skulle flyve en tur i P2.  Da PFG på det tidspunkt lå til nedrykning i Termik-Ligaen, så gjaldt det altså om at 
udskrive en god opgave, som lå mest muligt på langs af de forventede skygader. Dette er måske ikke den 
mest interessante opgave, men det giver en masse kilometer og mulighed for en god hastighed. 
 
KALDRED – FAKSE – JYDERUP – RØNNEDE – TORBENFELT – KONGSTED – KATTRUP – HASLEV – KALDRED 
 
Så derfor udskrev vi en 497 km mangekant. Dette lyder måske lidt vildt, men hvis man ikke kommer ud i 
hjørnerne af Sjælland, kan man godt holde så høj et gennemsnit, at det kan lade sig gøre. Det eneste der 
talte lidt imod opgaven var den kraftige vind (35 -40 km/t) 
 

Vi starter klokken 11:38, og selv om himlen 
ser pæn ud, med gode skygader, har vi 
simplethen svært ved at få fat, faktisk er vi 
nødt til at starte motoren en ekstra gang ud 
over den obligatoriske. 
 
I stedet for at ligge og hakke i det ved 
Kaldred, vælger vi tærskle ud i 540 m, dette 
er absolut ikke optimalt, men så er vi da 
kommet afsted. Syd for hovedvejen tager vi 
en svag boble, så vi rigtig kan få fat i 
skygaden, og det virker. Næste gang, vi 
kurver, er syd for Ringsted. Så første ben til 
Fakse gennemflyves med et gennemsnit på 
110 km/t. 
 
Næste vendepunkt er Jyderup, igen er vi kun 
nødt til at kurve en enkelt gang, før vi runder 

Jyderup i 580 m, benet er fløjet med 77 km/t, ved Jyderup er termikken dog ikke så god, så syd for byen er 
vi pisket til at tanke op igen. Efter denne termik-boble kurver vi ikke, før vi har fløjet til Rønnede 
(gennemsnit 110 km/t)  og tilbage igen og nu vendt Torbenfeldt (gennemsnit 84 km/t). Her må vi dog igen  
tanke højde for at få fat i skygaderne. Nu er vejret blevet rigtig godt, og til Kongsted kan vi holde en 
gennemsnitsfart på 125 km/t. Dog har jeg ved Kongsted været lidt for optimistisk, så efter vi har vendt 
Kongsted og er fløjet nordpå igen, kommer vi lidt lavt. Faktisk er beslutningen om at bruge motor taget, og 
den er er ved at blive udfældet, da vi banker ind i en ren 2 m/s boble. Op på ørene og den tages helt til top. 
Det er dog for meget for co-piloten, så efter at vi er kommet op,  dropper vi de sidste to ben og flyver hjem 
til Kaldred og lander. I alt blev det til en flyvetur på 382 km med 89 km/t. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morten H. 
Bennick 
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Aktiviteter på værkstedet 
 
Der er et lille hold i gang med at renovere toiletafsnittet, som var blevet temmelig medtaget efter 
vandskaderne fra det gamle tag. Renoveringen består i delvis udskiftning af loftet, udskiftning af toiletter 
med nogle af nyere type, maling af loft, vægge og gulv. Brusekabinen sættes i stand, så den kan anvendes 
igen. For at holde budgettet nede, hører vi gerne fra nogen, der kan skaffe et par nyere toiletter med skyl! 
Stefano F. koordinerer aktiviteterne omkring toiletrenoveringen. 
 
Der er også et energisk hold som har startet en oprydning i det, der engang har været Polyt 4 værksted, 
men som i dag ikke rigtig bliver udnyttet til andet end at stille ting ind, som man ellers ikke ved, hvor man 
skal gøre af. Formålet er 3-fold: 1) at få lavet et projektrum til Polyt S, som der er fremdrift i, og som er i 
stand til at samle specielt de unge medlemmer. Dette projekt fortjener at få et tilholdssted. 2) At få et rum, 
hvor instrumenter og elektronik kan opbevares. Dette kunne være samme rum. 3) at få et træværksted, 
hvor de støvende maskiner og høvlebænken kan stå, og hvorfra der laves udsugning, så det ikke støver 
over hele værkstedet. Dette kan alt sammen snildt lade sig gøre, hvis rummet deles i to med de 
eksisterende vægelementer, som er til overs fra dengang Polyt 4 værkstedet var større. 
 
Ovnen er pakket i poser, og det meste bliver kørt på genbrugspladsen. De gode bordplader kan stadig 
benyttes sammen med vores bukke, hvis man har brug for et ekstra bord. Værkstedsledelsen hører gerne 
fra medlemmer, der har gode idéer til, hvad vi skal gøre med 
beddingen, som vi ikke har brug for længere.  
 
Egentlig er vi kommet til det punkt, hvor vi har brug for, at nogen 
fra Polyt 4 projektet hjælper med at tage stilling til, hvad der skal 
ske med vinger, forme, og andre ting. Det kan jo være, at nogen 
har en bestemt mening om det, så vil værkstedsledelsen gerne 
høre om det nu. Der arbejdes som regel om torsdagen fra 19-22 
med renoveringsprojekter, så ex. Polyt 4 folk er meget velkomne 
til at kigge forbi her. 

Værkstedsledelsen 
Stefano og Frank 

 
 

Jubilæumsbilleder med billedtekster 
Vi bragte i sidste nummer disse billeder. Desværre manglede der 
tekst med personnavne. Dette retter vi op på her. 
 
På billedet til højre ses PFGs rektorvalgte bestyrelsesmedlem, 
prof. Poul Scheel Larsen og siddende i Polyt 1: Christian Mørup. 
 

    
Fra højre: Per Nilsson, Hans H. Sundebo,   Fra højre: Leif Lind, Fru Scheel Larsen,  
P. Buchwald-Rasmussen, Ove Pedersen.  Prof. Poul Scheel Larsen, Christian Mørup.  
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Referat af bestyrelsesmøde 8/5-2003 

Tid og sted 8. maj 2003 kl. 18.30 på værkstedet. 

Deltagere Bo Madsen, Axel Morgenstjerne, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Marianne 
Watz. 

1. Referat  godk. Referat fra bestyrelsesmøde 10. april godkendt. 

2.Administration  

Post ind Brev fra Lite Flite vedr. certifikat ombytning på K13-seler. 
Takkebrev fra Bjergsted kommune vedr. opmærksomhed ved borgmester Niels 
Jørgensens bisættelse. 

Post ud Indbydelser til Old-boys og sjællandske svæveflyveklubber til DASK/Jubilæum. 
Kontoudtog er sendt til alle, der ikke er tilmeldt PBS. 

Medlemmer Nye prøvemedlemmer: Flemming Riis. 
Nye medlemmer: Eva Bondy Taschner (passiv), Thomas Bovbjerg Rasmussen 
(aktiv) 

Uddannelse 4 ud af 5 har bestået teoriprøven. VHF-Kursus er startet, 6 deltagere heraf 4 fra PFG. 
Medlemsmøder Sommerlejrmøde er afholdt. Der blev også snakket Frankrig. 

P2-Frankrig: Ikke nogen større tilslutning endnu. 
PR-arbejde Klub meddelelse nr. 032101 vedr. PR forslag. 

Jubilæumsomtale kommer i Sletten 27. maj. Og i Flyv i juni måned. 
Vi skal prøve at få en fra Ingeniøren ud og skrive en artikel om svæveflyvning. 

3.Økonomi   

Status Møde med PF-Auto afholdes d.12/5-03 ang. bl.a. afregning af Flyve-Auto-fond og 
varmeforbrug. 

4.Materiel  

Fly Hutten på K13 har fået en stor revne, den er blevet midlertidigt repareret og er igen i 
brug, forsikringspapirer er ordnet. Hutten skal udskiftes, tidspunktet er endnu ikke 
fastlagt. 
P4: Øye har repareret spændet, så selerne er OK nu!  Flyet er skilt ad for at lave den 
sidste tilpasning af den nye P4-vogn. Kroppen er på Kaldred, mens vinger og 
haleplan er på værkstedet. Vognen har været på Kaldred og er blevet prøvet med P4 
i. Der mangler stadig enkelte tilpasninger. W7 mangler nogle vinkelbeslag til montage 
af næsekoblingen. 
K13 og W7 har fået nye seler. 

Startvogn Ny startvogn er ankommet til Kaldred. Der er et par småting, der skal ordnes.  
Gammel startvogn vil vi godt have afsat til anden klub, der vil have den. 

Generelt Traktoren skal flyttes, når W7 kommer der op, ellers er der ikke plads til W7. 

5.EKKL  

Flyveplads Sivene får vi ikke noget ud at skære væk, da der er sump under, man får ikke en 
bredere plads. Vi prøver at fælde et par træer, evt. I forbindelse med sommerlejren. 

Klubhus Niels Christian har fået godkendelse til at opsætte hytte, helst uden tagpap. 
Vi mener, at området skal udvikles, så vi vil fastholde den givne placering.  Der skal 
graves nyt el-kabel ned. Der må maks. være 4 hytter på et kabel. 
Trådløst internet virker. Satellitmodtager er blevet repareret. 
Vi kan godt lægge gulvtæppe på 1.salen, inden gelænderet bliver sat på. Cementen 
er lagt, så der er klart til tæppet. Tæppemanden i Jyderup lægger det. JB står for det. 
Der mangler lidt el-stik, det har Lars lovet at lave. 

6.Værksted Oprydning foregik d.30/04-03. 

7. Flyvning  

Aktivitet Der er fløjet 7½ time i marts, 52 timer i april. Duo’en har fløjet 24 timer, P6: 13 timer 
og K13: 11 timer. 

Ansøgninger Mogens Møller har ønsket at deltage på P6 i Frankrig. Det betyder, at den kan tages 
med i den 3. weekend, den må ikke fjernes den sidste weekend i sommerlejren. 

8. Langsigtet planl. Støtte til I-uddannelser er meget problematisk. JB foreslår, at I-uddannelsen bliver 
betinget af, at man forpligter sig til at være aktiv i en given periode, er man ikke det, 
skal man betale en del af beløbet tilbage. Dette skal med i takstregulativet. 
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9.Uds. til medl. PFG-Nyt udsendes i slutningen af juni. 

10.Eventuelt  

Jubilæum Jørgen står for bestyrelsens andel i jubilæet og er kontaktperson til DASK. Axel og 
Erik er stand-in, mens JB er ude at rejse. 
Knud har sagt ja til at være kok.  
KF sørger for frokosten, det har Inga og Erik styr på.  
Madbilletter sælges i køkkenet. 
Almindelig invitation skal sendes til Helge Hald, Flyv og generalsekretæren fra KDA. 
JB laver liste til Axel med dem, der mangler.  

 
Referat af bestyrelsesmøde 28/5-2003 

Tid og sted 28. maj 2003 kl. 18.30 på værkstedet. 

Deltagere Bo Madsen, Kim Zambrano, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Marianne Watz. 

1. Referat  godk. Referat fra bestyrelsesmøde 8. maj godkendt. 

2.Administration  

Post ind Afslag på fondsansøgning ang. jubilæumsskriftet. 
Medlemmer 1 nyt prøvemedlem 

Nye medlemmer:  Jørgen Meier (passiv), Gösta Bursell (passiv), Niels Bagge (aktiv). 
Uddannelse S-teori: en omgænger og en sygeeksamen. 

Vi skal søge amtet om penge til instruktørkurser sammen med Værløse, det skal gøres 
i god tid. 

PR-arbejde Artikel og forside i Sletten med annoncering af PR-møde d. 18/6-03. 

4.Materiel  

Spil Kører ikke særlig godt, der er mange wirebrud. Vi kigger efter et godt tilbud på nye 
wirer. 

Wirehentere/traktorer Der er købt en ny traktor, folk skal instrueres i at køre den. 
Granadaen kører, der sættes ny radio i den, der skal tjekkes gearolie. 

Startvogn Den hvide bliver brugt, indtil den nye virker. 
Generelt Bly i K-8: Vi skal se på, hvordan vi sætter bly fast i flyet. Der skal laves puder, der 

passer. 

5.EKKL  

Flyveplads JB snakkede med Egon om at få græsset slået til i morgen (torsdag – Kr.himmelfart). 
Egon arbejder på, at der anskaffes en slåmaskine, så vi selv kan slå græsset. 

Klubhus Mikroovnen er blevet repareret af Benny. Kaiser har lavet el i gangen, så der er lys 
igen.  Bo Leth er igang med gelænderet til trappen. Der kommer tæppe på 1. salen in-
den pinse. JB sørger for at panelerne er malet færdige. Niels Christian er begyndt ud-
vikling i hytteområdet og rydder området ved siden af Mogens Møllers campingvogn. 

Jubilæum Få et hold op fredag og hjælpe med at lave udstilling på 1. salen. Der skal slås græs 
inden. Flyfordeling: K13 og Duo’en er prioriteret til medlemmer indtil kl. 15 og til gæster 
efter klokken 15. 

6.Værksted Der er en række lamper der sprænger HFI-relæet, den pågældende sikring er pillet ud. 
Arbejdsdagen gik godt, der blev ryddet godt op, men der er stadig langt igen. 

7. Flyvning  

Aktivitet Morten H. Bennick og Stig Øye er pt til DM på Arnborg, Axel Morgenstjerne og 
Christian K. Madsen er med som hjælpere. 

Instruktørmøder Der er indkaldt til instruktørmøde sidst i juni. 
Frankrig Det ser p.t. ikke ud til, at der er interesse for at have P2 med. 

8. Langsigtet Sensommerlejr planlægges til omkring uge 36, og der kan evt. holdes ”professordag”. 

9.Uds. til medlemmerne PFG-Nyt udsendes slut juni, stof til bladet aflevers midt i juni. 

10.Eventuelt  

Åbenthus Det var en god dag med flot vejr, der var stor aktivitet på pladsen, vi fløj 14 gæsteture 
og Polyt 5 fløj 11 slæb. 
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Referat af bestyrelsesmøde 26/6-2003 

Tid og sted 26. Juni 2003 kl. 18.30 på værkstedet. 

Deltagere Bo Madsen, Jørgen Bachmann, Jeppe Nicolaisen og Marianne Watz. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 28. maj godkendt. 

2. Administration  

Post ind Brev fra A.P. Møllers fond, de takker for vores jubilæumsmateriale. 
Mail fra medlem, vedr. refundering af differencen mellem flyslæb og spilstart.  
Bestyrelsen støtter den af kassereren trufne afgørelse. 
Tilbud fra Slagelse bogtryk på jubilæumsbogen. Vi bør kunne give et tilskud på 
20.000kr. til trykning af bogen. Vi regner med at den kommer til at koste 150kr. Lina 
indhenter tilbud fra et trykkeri i Litauen. Tilbud fra Jaxida vedr. betræk til Duo’en. 

Uddannelse Der afholdes VHF prøve d.27/6. 
Bo Madsen og Felipe har bestået HI-kurset. 

PR-arbejde Der har været afholdt introduktions arrangement d.18/6 i bygning 237, der var 20 
fremmødte. 

4. Materiel  

Spil Den nye wire, der er blevet sat på spillet er for tynd, så den kiler sig sammen og 
knækker, når man trækker wire ud. 

Wirehentere/traktorer Der er ved at blive skiftet pakninger på den nye traktor. Ferguson’en står adskilt inde i 
værkstedet. 

Startvogn Det vil være godt, hvis vi kunne få lufthavnsbussen ud at køre igen. 
Generelt Juniorvognen er blevet synet. 

Køb af Jaxida betræk er godkendt. 

5. EKKL  

Klubhus Der er kommet tæppe på 1.salen. 
Diskussion om batteriernes placering i klubhuset. 
Torkild rykker for betaling af ADSL. 
Der mangler paneler langs gulvet og et over disken. 
Vi fik DVD afspiller i gave fra DSVU ved jubilæet. 

6. Værksted Projekterne er gået lidt i stå under sommerens flyvning. 

7. Flyvning  

Instruktørmøder Afholdt d. 25/6. 
Ansøgninger fra medl. Ansøgning fra Stig, Knu’, MØJ, LV, JR og MHB om at tage P2 med til Frankrig d.12/7 

til 3/8. Det er godkendt, at P2 kan forlade Kaldred d.13 om morgenen, evt. efter endt 
flyvedag om lørdagen d.12. Det samme gælder for P6. 

9.Uds. til medlemmerne PFG-Nyt er afleveret til postvæsenet i mandags. 

10.Eventuelt Axel vil arrangere, at der kommer en kunstflyve opvisning til ko-festen. Vi har sagt ja til, 
at PFG betaler 2 opvisningsslæb. 

 
 

Donation fra Kamstrup 
Firmaet Kamstrup A/S har doneret 2 nye energimålere til PFG og PF-Auto til måling af varmefordelingen i 
bygning 237. 
 
 

Donation fra Belimo 
Belimo har doneret en ny ventil til varmestyringen på værkstedet, så vi igen kan bruge uret til at natsænke 
varmen. 
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Smånyt 
 

Fra Sportverein Wacker Chemie; abt. Luftsport: 
 
Gode gamle L9, vores tidligere K-21, som vi solgte for 3 
år siden til Sportverein Wacker Chemie i Burghausen, 
Bayern, har som billedet viser beholdt sine konkurrence-
bogstaver også efter dens overgang til tysk register. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blom i B3 over Værløse: 
 
I foråret solgte Jens Rytter og Lars Theil den røde K-
6’er, B3, til Jørgen Blom, som har stationeret flyet på 
EKVL. Blom har nu logget over 20 timer i ”det røde 
lyn”, som flyet bliver omtalt på Værløses hjemmeside 
www.fvs.dk . 
 
Billedet til højre har vi lånt derfra, og stammer fra en flyvning på over 7 timer d. 18. august.  
 
 
Tour de Danmark på Kaldred, 24. JULi 
 
Det lykkedes kun tre fly at gennemføre årets 
kongeetape fra Rødekro til Kaldred - alle ved hjælp af 
motor. Værtskabet for Touren var i år delt mellem PFG 
og Kalundborg Flyveklub, og i anledning af datoen blev 
der serveret julemenu for gæsterne: Flæskesteg og ris 
a la mande, naturligvis med mandelgave. 
 
Niels Christian var dagens chefkok, og arbejdet med 
gryder og fade havde tilsyneladende vækket hans 
lyriske evner. Ihvertfald havde han digtet en sang til 
lejligheden: 
 
Mel. Højt fra træets grønne top  
Højt fra skyens flade bund 
glider svæveplaner 
De har gjort et kæmpefund. 
Termik i lange baner. 
Skygader på kryds og tværs 
så går det jo rask til vejrs! 
Den der opvind finder, 
han kan blive vinder. 
  
Dagen efter viste vejret sig fra sin bedste side, så flere 
af flyene nåede tourens endepunkt i Gørløse, denne gang uden brug af motor. Da flyene var sendt afsted 
fik vi fint besøg på pladsen, idet tourformanden havde inviteret julemanden på en prøveflyvning i en ny 
kane. KF's Puchacz og Tourens slæbefly var blevet behørigt dekoreret og efter lidt skubben og masen 
lykkedes det at få placeret julemanden i forsædet af Puchacz'en. 
 
Læs mere om julemandens luftrumsproblemer på www.pfg.dk/ingenpladsiluften.pdf 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 
Bladnr. 3328 

 
 
 
 
 

Kalender 2003 
Hvornår Hvad Hvor 

 
 

 
 

  

 
Oktober 
Lør. 25. oktober 

 
 
Væddemålsfest 

 
 
EKKL 

 
November 
Ons. 12. november kl. 19:30 

 
 
Sæsondebriefing og vinterplanlægning 

 
 
B237 

 
December 
Ons. 10. december kl. 19:30 

 
 
Glögg- og billedaften 

 
 
B237 

 


