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Polyteknisk Flyvegruppe 

Postadresse og værksted: 
 
PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
info@pfg.dk   
 
Bankkonto: reg.nr.: 1671 kontonr.: 0000636894 
E-mail 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 
 

 
Formand: 
Bo Beltoft Madsen 
formand@pfg.dk 
Tlf. 32 51 32 50 (privat) 
 

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

 
Næstformand: 
Jeppe Torben Nicolaisen 
jtn@pfg.dk 
Tlf. 43 73 11 07 (privat), 25 34 90 30 (mobil) 
 

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

 
Kasserer: 
Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 
Tlf. 45 93 55 10 (privat), 616 616 25 (mobil) 
 

 
PR-chef: 
Christian Krog Madsen 
ckm@pfg.dk 
Tlf: 23 62 59 03 (mobil) 

 
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: 
Anders Bjerregaard Christensen 
abc@pfg.dk 
 

 
PFG-nyt udgivelsesterminer 2004 
februar, maj, oktober og december. 
 

 
Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Madsen 
 
Forsidebilledet: CB i Frankrig, taget af Luise. 
 
 
 
 
Tryk: DTU Tryk – Oplag: 250 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl. 
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Formandens dragehale 
Sommeren kom til Danmark, og er alt for hurtigt slut igen. Det er nok ikke vejret man vil huske 
sommerlejren 2004 for, eller måske er det netop det man vil: Det var bl.a. den svigefulde danske 
sommer, der gjorde at Sisteron ekspeditionen 2004 fik så stor tilslutning selvom lige år jo traditionelt 
ikke er Frankrigsår. Enkelte piloter fik endog den glædelige overraskelse, at familien selv foreslog at 
tage af sted, hvortil der jo ikke er andet at gøre end at smile og sige ja tak og så komme afsted. 

Helt elendigt var det dog ikke på de hjemlige breddegrader. Der var mange dage i løbet af sommer-
lejren med fortrinligt skolingsvejr, og der kunne da også afsluttes med manér idet Kim Cecilia 
Zambrano og Søren Møller bestod deres praktiske prøver til S-certifikat. Tillykke med det! 

De der var med i sensommerlejren kunne også nyde godt af solen, og flyvning blev der også tid til, 
selvom det igen var jyderne der fik det bedste flyvevejr, så vi fik ikke overhalet konkurrenterne i 
TERMIK-Ligaen (på Sjælland er vi godt med, men alligevel rykker vi ned i 3. division). 

Flyvepladssagen lakker også mod enden. Det har været en lang og sej proces, men vi er 
efterhånden nået til enighed med både Kalundborg Flyveklub og Kalundborg Aviation (Thorkild). 
Det er nu kun papir-arbejdet, der mangler at falde på 
plads, så vi burde nå det inden sæsonen slutter. 

Både på hjemmefronten og i det sydfranske har der været 
problemer med materiellet idet både Felipe og Axel måtte 
konstatere alvorlige problemer med transportvognene til 
hhv. CB og W7. Felipes vogn kunne repareres på få dage, 
men Astir'en måtte færges hjem fra Slaglille i flyslæb, 
mens transportvognen listede til Lyngby for at få skiftet en 
del tærede rør. Astirvognen er blevet kampklar igen, men 
W7 måtte nøjes med lokalflyvning i over en måned. 

Når man samtidig tænker på hvor lang tid det tog at få lavet Juniorvognen færdig, må man nok se i 
øjnene at hjemmebygger-æraen også på dette område er ved at være slut, sådan som det allerede 
i mange år har været tilfældet for flyene. Bestyrelsen agter at søge amtet om penge til en ny(ere) 
Cobra eller Komet-vogn til P6 eller W7, for at påbegynde en modernisering på dette område. 

Omkring transportvogne er bureaukraterne i Bruxelles i øvrigt efter os igen, idet der er planer om 
fælleseuropæiske regler for trailer-kørsel. I den nuværende form vil de betyde, at påhængs-
køretøjer over 750 kg vil kræve trailer-kørekort. Det er jo de færreste moderne transportvogne, der 
kan holde sig under 750 kg, så hvis det bliver aktuelt vil både PFG og flere af medlemmerne få et 
problem. Skulle det gå helt galt må vi jo arrangere fælles kurser igennem DSvU eller med de øvrige 
sjællandske klubber. Indtil videre må vi bare holde øje med hvordan sagen udvikler sig. 

Meget af vores øvrige materiel bærer efterhånden også præg af tidens tand, men bør kunne holde 
længe endnu, hvis vi altså passer ordentligt på det: Et konkret eksempel er vores jordradioer, som 
for det meste nok sættes til opladning, men det hjælper altså ikke, hvis de stadig er tændt når sidste 
mand tager hovedafbryderen før han forlader Kaldred! 

Noget af dette kan måske føres tilbage til mangelfuld oplæring af nye medlemmer. Det er 
instruktørpanelets job at lære dem at flyve, men på alle andre områder må vi alle hjælpe til! 
Omskoling til traktor, wirehenter o.lign. omfatter mere end selve kørslen, de nye skal også lære 
hvordan og hvor man checker olie, fylder benzin på osv. Hvis det så betyder at en start bliver lidt 
forsinket er der ikke noget at gøre ved det. - De par minutter er godt givet ud i den sidste ende! 
De der har oplevet en traktor stå midt ude på pladsen vil utvivlsomt give mig ret! Problemet? - Der 
var såmænd ikke fyldt benzin på, og så kører en Ferguson altså ikke ret langt. Og så lige et tip til 
alle de nye: Spørg, hvis du er den mindste smule i tvivl om noget som helst. - Der findes ikke 
dumme spørgsmål, kun dumme svar, og de er ikke dit problem. 

Bo Beltoft Madsen 
formand@pfg.dk 
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Jørgen Bachmann 
? 15/8-1947   ? 5/10-2004 

 
Det er med stor sorg at vi kort før 
redaktionens slutning modtog meddelelsen 
om Jørgen Bachmanns alt for tidlige død. 
Flyvegruppen har mistet en ildsjæl, som altid 
har været et stort aktiv for PFG, og som til 
det sidste deltog aktivt i klublivet. 

Jørgen var formand for klubben indtil han 
måtte trække sig grundet sygdom, og det er 
bl.a. takket være hans forarbejde at 
flyveplads-sagen nu endelig er faldet på 
plads til alle parters tilfredshed. Jørgen 
havde sine meningers mod, men vil først og 
fremmest blive husket for sit altid gode 
humør, og vi kommer alle til at savne ham. 

Familien har selvfølgelig lidt det største tab, 
og vore tanker går til Helle, Jeppe og 
Jørgens mor i denne svære tid. 

En mere omfattende nekrolog vil blive bragt i 
næste nummer af PFG-nyt. 

Æret være Jørgens minde. 
 
 
 
 
 
 

Værkstedsoprydning og videoaften 
Sæsonafslutningen er nært forestående og forude venter vinteroverhaling af fly osv. så vi kan blive 
klar til sæsonen 2005. Arbejdet går nemmere hvis værktøjet er på sin plads og værkstedet er 
ryddeligt. Sæt derfor kryds i kalenderen lørdag d. 6. november, hvor der skal ryddes op på 
værkstedet. 

Det er kun en uge efter væddemålsfesten, men tømmermændene er overstået, selv for de, der er 
lidt oppe i årene, og jo før vi får ryddet op jo før kan vinter-arbejdet komme i gang. Skulle der være 
privatejere, der har planer om at starte tidligt, bedes de huske, at der ikke må være fly, 
transportvogne eller andet på værkstedet d. 6. november! 

Vi starter kl. 14:00, så frokosten kan i klare hjemmefra, men flyvegruppen giver aftensmad til de 
talstærkt fremmødte PFG'ere. Vi vil også fremskaffe en svæveflyve-video eller lignende så der kan 
slappes af efter vel overstået arbejde. 

Af hensyn til indkøb o.lign. må i meget gerne melde jer hos Frank (frank.lina@get2net.dk) eller 
Marianne (mwt@pfg.dk). 

Vel mødt, vi glæder os til at se jer alle sammen! 
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Vejen til S 
Første gang jeg så et svævefly tæt på var DTU’s ”landingsbane”, jeg tror det var i forbindelse med 
præsentation af DTU’s foreninger og klubber. Efter at have cirklet lidt rundt om standen spurgte jeg, 
om mulighederne for en prøvetur, ”hvordan det var”, pris mm. og besluttede, at det måtte prøves. 
En besynderlig beslutning set i lyset af min højdeskræk og afsky for alt, hvad der er vildere end 
Mariehønen i Tivoli. Men som sagt så gjort: efter at have overvejet det i kun 2 år kørte jeg til 
Kaldred en temmelig overskyet lørdag i maj 2002 (SU og studier havde også en smule indflydelse 
på betænkningstiden jeg tog mig). Jeg var temmelig nervøs, da jeg sad klemt ned i K-13’eren med 
en pude i ryggen og et fast tag i selerne. Så gik starten og det var jo en fantastisk og forunderlig 
følelse at svæve rundt over landskabet med kun den spinkle konstruktion mellem mig og frit fald. En 
af de ting mest fascinerende aspekter ved svæveflyvning er følelsen af at være i kontakt med og 
afhængig af naturens kræfter, der både hjælper og udfordrer én. 

Jeg fik et prøvemedlemskab og fortsatte med stor ihærdighed min uddannelse til svæveflyvepilot. 
Det var en gudesommer med strålende sol og masser af termik det år. Desuden havde jeg det 
tvivlsomme privilegium at være arbejdsløs og havde dermed en hel del tid til mig selv, så jeg fik en 
masse starter den første sæson. Det blev til 76 starter med en samlet flyvetid på ca. 17 timer fordelt 
på 22 dage, heraf 9 dage i sommerlejren. Så vidt jeg kan regne ud blev det ca. 9000 kr, for mit 1. 
år. Sommerlejren var for øvrigt rigtigt hyggelig med en stemning af lejrskole, kun var maden bedre 
og det var tilladt at drikke alkohol (om aftenen forstås). Der var et meget aktivt elevhold den 
sommer, hvilket betød at der var flere på ens eget niveau, som man kunne diskutere dagens op- og 
nedture med. Hvis der var noget man kunne brokke sig over var det kun, at man udviklede en 
uklædelig solbrændthed af at være så meget ude, men ganske påklædt. Kun arme, ansigt og hals 
var brune, da vi nåede slutningen af sommerlejren. Nå, den slags overvejelser er måske irrelevante 
i et ”flyveblad”. 

Vinteren 2003 tog jeg teorieksamen og 
bestod heldigvis. Næste sæson, 2003, 
var jeg ikke helt så aktiv, så vidt jeg 
husker og kan se på bankudtog og 
logbog. Det var også en rigtigt flot 
sommer, men med et fuldtidsarbejde 
bliver man pludselig mere opmærksom 
på, hvor meget tid man faktisk er nødt til 
at investere i sporten, hvis man skal holde 
det lidt vedlige, især når man er 
begynder. Det blev til 40 starter fordelt på 
11 dage, og jeg kan se at jeg har indbetalt 
ca. 7500 kr til PFG den sæson, inkl. 
teorikursus-afgift. Men jeg nåede da at gå 
solo i juli på en dag med 9 starter. Puha! 

I sommer i juli, min sidste dag i sommerlejren, fik jeg min S-prøve godkendt. Det var en temmelig 
lang dag med en del uforudsete hændelser, set fra en S-aspirants side, som nogen måske husker. 
Men vi fik da set, hvordan man skiller og samler K13’eren. Søren Møller og undertegnede nåede 
lige, at få mærkelandingen på plads inden solen gik ned og i KF var der grisefest for fulde gardiner, 
da vi endelig fik sat flyene i hangaren. 45 starter blev det til i år. Så alt i alt har det taget mig 3 år, 
ca. 160 starter og lidt over 20.000 kr, at få S-certifikat. Det lyder jo ret voldsomt (har jeg virkelig 
brugt så meget på det!?) Det skal siges, at med et noget mere intenst forløb havde jeg sikkert 
kunnet nedbringe antallet af starter noget.  

Nu mangler jeg bare at sende ansøgningen om certifikat til DSvU, bestå radiokurset, hente mit 
medical og lande ude med K8, så er jeg klar til stræk. Det bliver vist først til næste år!  

Kim Zambrano 
kiceza@hotmail.com
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Medlemsfordeling i PFG 

 

Et lille overblik over udviklingen i PFG.  

D. 13/5-02 var gennemsnitsalderen for aktive medlemmer 44 år, d. 13/5-03 var den 45 år, og d. 
13/5-04 var den igen 45 år. 

Det er positivt at vi gennem 3 år har kunnet holde vores medlemstal konstant, samtidig med at vi i 
år ikke er blevet et år ældre. Det betyder at vi har fået nye medlemmer ind, også af de yngre. Nu 
skal vi bare finde ud af at holde på dem, for det ses lige så tydeligt at vi mister dem på de 31-40 år. 

Det har været rart at opleve, at atmosfæren på Kaldred er blevet forynget af unge medlemmer, og 
deres engagement smitter af på både instruktører og andre medlemmer, således at vi har fået mere 
gang i elevholdet, både i sæsonen på Kaldred og om vinteren på teorikursus. 

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, de hvide søjler er fra 2004. Der er ikke 
taget højde for hvornår på året medlemmerne har fødselsdag. 

 
For overblikket er der en graf der viser fordelingen af alle medlemmers status. 
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Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 
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En flyvedag med min far. 
Da jeg i sin tid startede med at flyve i Værløse, lavede min far og jeg en aftale om, at vores mål var 
at kunne flyve sammen, og helst i samme flyver. Til forskel fra de fleste familie-piloter, startede min 
far og jeg samtidig. Det var faktisk mig der ville flyve, og da min far alligevel bare skulle køre mig ud 
og hjem, kunne han jo lige så godt flyve mens han ventede. Vi fulgtes ad hele vejen igennem 
skolingen, jeg gik solo først og min far fulgte trofast efter ugen senere. Det var kun da vi nåede til S-
prøverne at jeg faldt bagud pga. en forsinket prøve og et enkelt dumpet fag som vi ikke snakker alt 
for højt om. 

Jeg kan tydeligt huske den dag vi fløj sammen i hver vores flyver, hver vores ASW-19 og det var 
bare super fedt og en helt speciel oplevelse og det har vi gjort flere gange siden. Det er en 
fornøjelse. 

Den første gang jeg fløj med min far i den samme flyver, var hos PFG og KF på Kaldred. Han, min 
far, havde lige fået passager tilladelse og var blevet omskolet til Puchacz. Det var bare en lille tur 
på 5 minutter, men det var den første! 

En uge efter vi var kommet hjem fra vores tur 
til Sisteron, Frankrig, i år blev min far omskolet 
til klubbens nye Duo Discus i Værløse. Der lå 
den største kage af skyer ind over os, og kun 
os, men det så ud til at cumuluserne legede 
oppe omkring Lynge og Hillerød. Vi havde 
vundet Duo’en, VF i lodtrækning og da den har 
turbo, slog vi motoren ud og fløj væk fra 
Værløse, op nordpå hvor solen skinnede og 
fuglene sang. 

At sidde i en tosædet flyver, snakke sammen, 
vurdere vejret og skiftes til at flyve og rose 
hinanden, uden at det er en instruktør/elev 
situation, er helt specielt og afslappet. Og så 
sammen med min far! 

Vi skiftedes til at flyve, jeg tog nogle billeder mens vi fangede en lille skygade og fløj til Hillerød. Det 
var så fedt. Jeg fik nogle helt vildt gode billeder af Frederiksborg slot og Hillerød by fra oven, og nu 
er Duo’en jo ikke verdens værste flyver, så det hjalp også lidt på stemningen. Her er jeg, ude og 
flyve på en god dag hvor de andre ikke kan komme ud, sammen med min far.  

Vi lå under nogle skyer og fløj bl. a. sammen med en Nimbus flyver af en art, fra Gørløse. Det var 
vildt sejt at flyve sammen med fly fra vores egen klub, ind under og ud af skygader frem og tilbage 
fra Hillerød, helt op i bunden, op på 150 km/t, ud af skyen og fortsætte i termikken på ydresiden af 
skyen. Da vi havde fløjet i en 2 timers tid, fløj vi tilbage mod pladsen. Det så ud som om den sorte 
plamage havde udviklet sig til lidt cumulus. 

Tilbage ved pladsen fløj vi sammen med vores to skolefly, ASK-23 og ASK-21 og tog nogle billeder 
af dem. Det var sjovt. Der var også en 19’er der kom forbi og ville være med. 

Til sidst kunne jeg simpelt hen ikke holde mig længere og skulle bare ned, så selvom det var helt 
vildt godt flyve vejr landede vi efter 3 helt specielle timer. Vores mål var nået. At flyve sammen, mig 
og min far, at opleve vejret, termikken, fuglene og de andre fly. Det var perfekt! 

Efter en perfekt ferie i de franske alper, en perfekt dag i en perfekt flyver. Go’ stil. Tak for turen far! 
 

Luise Hemmingsen 
Luisebruen@yahoo.dk 
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TERMIK-Ligaen 
Der er dårlige nyheder - vi rykker desværre ned i 3. division, efter 2 år i anden division. Det er trist - 
men vi kommer igen til næste år! 

Det vat tæt løb til sidst. Stillingen i 2 division hentet fra TERMIK-Ligaens hjemmeside 1/10-04: 
 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division  
27-09-2004 18:24:17 (127) 

  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 

1 34996,8 24 122 Vestjysk Svæveflyveklub   

2 28487,0 24 66 Vejle Svæveflyveklub   

3 27716,8 24 46 Silkeborg Flyveklub   

4 25635,9 24 56 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub   

5 25380,6 24 74 Polyteknisk Flyvegruppe   

6 21038,1 23 36 Tølløse Flyveklub   

Genereret af Arne J. Boye-Møller/Vestjysk Svæveflyveklub 
Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2004 i SoarTask v.2.7.315 

Kun 255,3 point skiller os fra 4. pladsen som ville forhindre nedrykning. En opgave på 1027 point 
eller 2 opgaver på 900 og en på 800 point, er hvad vi manglede. 

Der har i år været 26 piloter der har indsendt opgaver til TERMIK-Ligaen, det er 3 mere end sidste 
år, af dem har 13 piloter været med til at levere de 24 bedste opgaver. Det er en mindre end sidste 
år, men kun fordi Michael Krogh i sidste øjeblik har skubbet Finn Passov ud fra listen. Det er heller 
ikke helt samme navne som sidste år, bl.a. Har Christian Krog Madsen og Jeppe Nicolaisen leveret 
opgaver til klubbens pointsum. 

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

1 1775,0 Stræk KV 2004-05-21 Stig Øye 

2 1453,0 Stræk P2 2004-05-21 Axel Morgenstjerne 

3 1452,1 Stræk P2 2004-08-01 Torben Simonsen 

4 1339,9 Stræk KV 2004-05-23 Stig Øye 

5 1246,7 Stræk CB 2004-06-05 Felipe Cvitanich 

6 1232,6 Stræk CB 2004-05-21 Felipe Cvitanich 

7 1163,0 Stræk ZC 2004-05-21 Michael Krogh 

8 1151,9 Stræk N7 2004-08-14 Morten Bennick 

9 1111,9 Stræk P2 2004-08-29 Jørgen Bachmann 

10 1079,5 H/V W7 2004-05-20 Stefano Fazzi 

11 1074,5 Stræk N7 2004-05-23 Morten Bennick 

12 992,2 Stræk A1 2004-05-21 Frank Chr. Jensen 

13 986,1 Stræk CB 2004-08-22 Felipe Cvitanich 

14 945,8 Stræk N7 2004-05-30 Morten Bennick 

15 926,9 Stræk P6 2004-08-14 Torben Simonsen 

16 919,8 H/V BXD 2004-07-16 Christian Krog Madsen 

17 887,5 Stræk P6 2004-07-07 Axel Morgenstjerne 

18 846,9 Stræk ZC 2004-08-29 Michael Krogh 

19 825,7 Stræk P6 2004-09-06 Axel Morgenstjerne 

20 817,6 Stræk KV 2004-08-14 Stig Øye 

21 811,7 Stræk P2 2004-05-23 Peter Fischer Jensen 

22 790,0 Stræk ZC 2004-09-19 Michael Krogh 

23 778,6 H/V BXD 2004-07-07 Jeppe Torben Nicolaisen 

24 771,6 Stræk A1 2004-07-07 Niels Flemming Madsen 

Mere positivt er det at Felippe rykker op i gruppe B, hans nuværende placering i gruppe C er nr. 11 
med 3465,5 point. Det er de 20 bedste der rykker op. Desværre for Axel ligger han som nr. 21 med 
3166,3 point, hvilket lige nøjagtigt ikke er nok til at rykke op, da nr. 20 har 3182,4 point. 

Stig Øye forbliver i gruppe A, mens Morten Bennick må acceptere nedrykning til gruppe B. 
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Hvis vi kigger på klubkonkurrencen i TERMIK-Ligaen uden hensyn til private fly eller klubfly kan vi 
se at top 5 præges af rutinerede piloter. Men kigger vi på top 10 har vi 2 piloter som fik deres S 
sidste år. Det er Stefano på en 7. plads og Jeppe på en 8. plads. På en 10. plads har vi klubbens 
nyeste S-pilot Christian Krog Madsen. 

Det er rart at se de nye piloter blande sig i konkurrencen, og mon ikke de garvede piloter skal tage 
sig sammen for at forsvare deres plads i den kommende sæson.  
 
Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle medregnede resultater  
Nr.  Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Stig Øye 1775,0 1339,9 1290,1 4405,0 

2 Felipe Cvitanich 1246,7 1232,6 986,1 3465,5 

3 Morten Bennick 1151,9 1074,5 945,8 3172,3 

4 Axel Morgenstjerne 1453,0 887,5 825,7 3166,3 

5 Michael Krogh 1163,0 846,9 790,0 2799,8 

6 Torben Simonsen 1452,1 926,9 0,0 2379,0 

7 Stefano Fazzi 1079,5 444,7 404,9 1929,1 

8 Jeppe Torben Nicolaisen 778,6 729,3 213,0 1721,0 

9 Peter Fischer Jensen 811,7 731,6 0,0 1543,4 

10 Christian Krog Madsen 919,8 341,2 275,2 1536,1 

11 Frank Chr. Jensen 992,2 450,6 0,0 1442,8 

12 Niels Flemming Madsen 771,6 557,7 0,0 1329,3 

13 Frans Otto Pløger 723,5 547,2 0,0 1270,7 

14 Bo Beltoft Madsen 592,4 540,2 0,0 1132,6 

15 Jørgen Bachmann 1111,9 0,0 0,0 1111,9 

16 Poul Gregert Jensen 624,8 359,1 0,0 984,0 

17 Benny Strand 459,0 285,3 177,2 921,5 

18 Kim Cecilia Zambrano 341,5 212,4 207,9 761,8 

19 Finn Passov 755,5 0,0 0,0 755,5 

20 Niels Erik Kaiser 754,7 0,0 0,0 754,7 

21 Mogens Kristian Møller 712,8 0,0 0,0 712,8 

22 Knud T Andersen 601,2 0,0 0,0 601,2 

23 Søren Møller 411,5 0,0 0,0 411,5 

24 Anders Bjerregaard Christensen 258,3 151,7 0,0 410,0 

25 Søren Zebitz Nielsen 290,3 106,7 0,0 397,0 

26 Jens Rytter Petersen 191,1 0,0 0,0 191,1 

 
Som en trøst til nedrykningen kan vi lades stillingen for distrikt Sjælland tale for sig selv. 
 
Klub resultater  
Nr. Points Klub Registrerede antal piloter 

1 27963,0 Midtsjællands Svæveflyveklub 54 

2 24298,0 Polyteknisk Flyvegruppe 37 

3 23514,2 Østsjællands Flyveklub 46 

4 15033,1 Tølløse Flyveklub 29 

5 12030,0 FSN Værløse Svæveflyveklub 25 

6 6890,7 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 20 

7 2608,2 Lolland-Falster Svæveflyveklub 12 

8 0,0 Bornholms Flyveklub 0 

9 0,0 Slagelse Svæveflyveklub 0 

10 0,0 Nordsjællands Flyveklub 41 

11 0,0 Kalundborg Flyveklub 2 

 

Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 
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Skygader 
Her er et billede taget fra 
vores Duo Discus T 
under en fed skygade, 
som starter ude fra 
spidsen af Asnæs. 
Billedet er taget d. 21. 
maj 2004 kl. 17:45 mod 
vest, man ser sollyset 
reflekteres i Jammerland 
Bugt (Storebælt). 
 
Det andet billede af 
Kalundborg er taget 21 
minutter senere i stort 
set modsat retning. 
 
Skygader er lange 
rækker af cumulusskyer, 
der dannes samme sted 
(her Asnæs) og driver 
med vinden. I et 
svævefly kan man typisk 
flyve hele vejen under en skygade i opvind (termik), og derfor komme langt og hurtigt omkring. 
 

Vi har på Kaldred tit glæde 
af skygader, der dannes 
over Røsnæs og Asnæs, 
og som strækker sig på 
tværs af Sjælland (i vestlig 
og nord-vestlig vind), 
f.eks. fra Kalundborg til 
Fakse. 
 
Disse skygader omtales 
som ”Røsnæsgaden” og 
”Asnæsgaden”. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 



  11

Velkommen og Tillykke 
 
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Brian Hansen (aktiv) 
Thomas Sevelsted Nielsen (aktiv) 
Per Larsen (aktiv) 
Kristoffer Ljungfelt (passiv) 
Pia Bajlum Hansen (passiv) 
 
Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Steen Eilertsen (passiv) 
 
Også velkommen til nye fly: 
Finn Passov, Michael Østerholm Jørgensen og Jens Rytter Petersen har hjembragt en Discus bT 
fra Østrig, den er stadig på østrisk registrering OE-9384 (S6), men kommer på dansk register til 
vinter med registrering OY-XZH og konkurrencebogstaverne 01. 
Felipe Cvitanich og Bo B. Madsen har bragt en ASW 20, OY-LUX (CB), hjem fra Billund. 
 
Et stort tillykke med S-sertifikat til: 
Kim Zambrano, der bestod S-prøven d. 17 juli. 
Søren Møller, der bestod S-prøven d. 17 juli. 
(Samme dag som K-13 landede ude under et PFT-flyslæb) 
Christian Krog Madsen, der bestod S-prøven d. 22 august. 
 

Et stort tillykke til: 
Søren Zebitz, der fløj 
sin første solotur d. 
19. juni. 
 
Et stort tillykke til: 
Jeppe Nicolaisen der 
fløj sit sølvstræk i K-8 
til Vordingborg hvor 
han landede på en 
mark. Således fik 
han samtidig sin ude-
landing på K-8, og er 
dermed klar til stræk i 
P4. Ventetiden indtil 
hjemhentningsholdet 
dukkede op, fordrev 
Jeppe til en gadefest 
med sin mor! 
 

Et stort tillykke til: 
Christian krog Madsen der d. 16 juli fløj en tur på 5 timer og 55 minutter, med en højdevinding på 
1077 m. Hvilket betyder at Christian denne dag hentede to sølvbetingelser på samme flyvning. 
 
Et stort tillykke til: 
Axel Morgenstjerne der fik sin guldhøjde fra Vågå i Norge (højdevinding 4,3 km) d. 17. marts og 
dermed sit gulddiplom (nr. 221). 
Diamanthøjden fik han d. 18. marts på 6,1 km højdevinding (absolut højde 7,4 km). 
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Sjællandsmøde 
 
Referat af:  Sjællandsmøde mandag den 13/9-04 kl. 19:00 hos PFG  
Til stede:   PFG:  Bo B. Madsen  Tølløse: Svend Andersen 
     Axel Morgenstjerne    Hans-Erik Olsen 
     Morten Bennick  FVS:  Klaus R. Johansen 
   MSF:  Kristian Getting  ØSF:  Niels Holck 
     Tom Jørgensen    Klaus Vang 
   KF:  Børge Nielsen    Morten Von Jessen 
     Benny Graves  DSvU:  Jens Feldborg 
     Gitte Kargaard Sørensen 
Referent:  Gitte Kargaard Sørensen 
Dagsorden:  1. Velkomst og præsentation af deltagerne 
   2. Godkendelse af referat fra mødet d. 9/5-04 hos Nordsjællands Flyveklub 
   3. Nyt fra klubberne 
   4. Nyt fra unionen 
   5. Status/erfaringer med sjællandsk luftrum efter nedlæggelse af Værløse TWR 
   6. Eventuelt 
   7. Næste møde 
 
1. Velkomst og præsentation af deltagerne 
Se 'Til stede'. 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 9/5-04 
referatet blev godkendt. 
 
3. Nyt fra klubberne 
PFG:  Flyvepladssagen falder på plads. Der dannes et ApS med 3 anpartshavere, som 
  forventes klar omkring 1. okt. Parterne er blevet enige om vedtægter og fordeling af 
  udgifter. 
  Flyvning: dårlig sæson vejrmæssigt, dog en del flyvning. Gennemsnitsalderen i  
  klubben ikke steget, men bevaret som sidste år. 
MSF:  113 aktive, fremgang på ni siden sæsonstart. God aktivitet - 3 certifikater + 2  
  lokalflyvningstilladelser. 
  Indkøbt dimona - god erfaring med brug til B6-normen.  
  Luftrum: Ingen problemer 
  Kunststofwiren har haft et brud grundet knude på tromlen. Klub: God stemning, intet 
  frafald. Hvilende medlemmer melder sig aktive igen. Unge synes det er for dyrt at 
  flyve. Klubben påtænker at opkøbe jord i området. 
KF:  Medlemstal: fremgang på 15% siden sidste møde.  
  Flyveplads: se PFG 
  Instruktørfrafald: kun skoling søndag - ikke sundt i længden. 6-7 tilbageværende 
  instruktører ikke helt unge, og der er p.t. ingen aspiranter til instruktørkursus. Håber 
  på assistance hos PFG. 
  PFG har lånt 1-sædede skolefly med stor succes. 
Tølløse: 52 aktive, 9 elever, 72 i alt. - stabilt. Har opnået bedre ånd i klubben ved at frasortere 

medlemmer der "fyldte meget" i klubben (dårlige betalere o.s.v.).  
  Ingen uheld af betydning. Problemer med nedgravet tank.  
FVS: 55 medlemmer, 18 trofaste aktive - nedgang de senere år. Skyldes til dels problemer 

med flyvevåbnet/pladsforhold. Efter 1. januar er flyvevåbnet helt rykket ud, så der 
udføres en del lobbyarbejde overfor kommunen og naboer så FVS kan blive på 
Værløse. Et plus er det dog, at pladsen uden militær er åben for offentligheden. 

  Har opereret under flyvevåbnets miljøtilladelser, som nu forsvinder.  
  Flyvning: Ny Duo Discus stor succes. 
  Tiltag: Overvejer at indføre prøvemedlemsskab.  
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ØSF:  103-05 medlemmer. uændret i et par år. Medlemmer kommer ikke så tit. Slås med 
  en del vand på pladsen.  
  Flyvning: 2 S-certifikater og 4 solo. Har købt Duo Discus m. motor og et indkøbshold 
  har hentet en brugt ASW-24 i England. Afholdt 2. afd. af SM - 1 flyvedag. 
Nordsjælland: 118 aktive medlemmer (ingen passiv-ordning), 12 elever, 60 hvilende.  
  Stigning på 2 medlemmer pr. år de sidste 10 år.  

Flyvning: 3 S-certifikater i år. Har ikke været så dominerende som ønsket i TERMIK-
Ligaen. Har lejet Mofa fra Rødekro - gode erfaringer med at bruge den til 
udelandingsøvelser.  

  15 hytter som noget helt nyt - har givet bedre stemning i klubben.  
  Tiltag: Har indført 1/2 kontingent for unge under 25.  
  Mulighed for køb af jord i forlængelse af banen.   
 
4. Nyt fra unionen 
Jens Feldborg: Hovedbestyrelsens arbejdsrutiner er kørt i sænk af EU (EASA). 
Kun PFG har gennemarbejdet de udsendte spørgsmål. 
En af konsekvenserne af EASA bliver på certifikatområdet. Der kommer et såkaldt EASA-certifikat, 
som minder om det vi har nu, og et Nationalt certifikat: medical på "kørekort-krav". Dette bliver 
måske en realitet allerede fra nytår. 
De spørgsmål, der trænger sig på er bl.a. om KDA så skal være certifikat-udsteder eller måske 
DSvU. Rent organisationsmæssigt kan vi i det hele taget selv bestemme hvordan det skal se ud. 
Næste skridt er fastsættelse af gebyrer: vi kommer til at betale for alle ydelser fra det offentlig i form 
af afgifter, disse skal betales direkte til EASA.  
Havarier: det går rigtig godt, trods flere starter end sædvanligt. Kun 4 bukkede propeller + en hård 
landing med en Twin Astir. SLV har tidligere opfordret til, at man reducerer antallet af havarier. Der 
var dog 70 udelandinger på årets SAC uden uheld. NAVIAIR sponserer penge til udvikling af en 
sikkerhedsplan (fødselsdagsgave til unionen).  
Konkurrenceudvalget: Klaus Vang: 
Der ses på klasserne  i DK. Fra 2007 åbnes der internationalt op for mesterskaber i 18 meter-
klassen. 15 meter-klassen beholder vi så længe den figurerer internationalt. 
Klubklassen flyttes næste år frem til foråret, fordi top-piloterne konkurrerer i udlandet i 
sommermånederne. Året efter flyttes klassen tilbage igen. 
Klassen er populær europæisk, og fra næste år igen vil vi gerne have flere juniorer med. 
Nationalhold: mange på juniorholdet i år. Klubberne bør bakke op om det. Eventuelle aspiranter i de 
enkelte klubber bør således meldes til hos DSvU  
Konkurrencer: har indtil nu brugt programmet TrackAlyzer, men begynder nu at bruge SeeYou i 
stedet.   
TERMIK-Ligaen: har stor succes både i klubberne og i unionen til statistisk brug. 
Unionen bakker generelt op om konkurrenceflyvning - det er det der gør os synlige udadtil. Man 
kunne overveje at slå de enkelte unioner sammen. Det ville give 7-8000 aktive og dermed flere 
medaljer. Især Team Danmark vil se medaljer og kan bedst lide idrætsgrene som kan tv-
transmitteres. Nationalholdet har allieret sig med en fra PR-udvalget for at få gjort holdet mere 
synligt udadtil.  
Tom Jørgensen: Der er stor fokus på både EM og VM, mens mange andre konkurrencer ikke 
engang kommer på DSvU's hjemmeside. TERMIK-Ligaen bør kunne bruges til at promovere vores 
sport i aviserne.  
Klaus Vang: Der arbejdes i øjeblikket på en PR-relateret pixi-bog (how to do). Bør på landsplan 
overveje ugentlig klumme/resultater i aviserne.  
Medlemstal: Se at få sat gang i de 1700 medlemmer vi har. DK har to piger som klarer sig godt 
internationalt, unionen forsøger at promovere dem. Forhåbentlig giver det flere kvindelige 
medlemmer i de enkelte klubber. Men vi er i det hele taget nødt til at få medlemstallet til at stige. 
SM i ØSF: blev gyldigt for en gangs skyld. Mangler klubber som ønsker at være værter. Håber 
generelt på flere deltagere.  
Tølløse + Midtsjælland har meldt sig som arrangører i 2005. 



  14

 
5. Status og erfaringer med sjællandsk luftrum efter nedlæggelse af Værløse TWR 
Formand for luftrumsudvalget Jens Feldborg: 
Der er konstrueret et helt nyt kort over luftrum udfra hvor koncentrationen af trafik er størst. I hele 
Nordsjælland samt store områder af sjælland har IFR-trafik ikke noget at gøre under 2500 ft. 
TRANO-korridor: små kasser i stedet for een stor - kan lukkes en ad gangen. Ligner tragten ved 
Billund. Kasserne laves til svæveflyveområder og ændringerne er med på det ny kort pr. 1. april. 
Problem at Sjællandsfrekvensen også bruges af ultralet og tyskere, det giver meget unødig snak. 
En anden frekvens ville være ønskeligt.  
 
6. Eventuelt 
Erfaringen er, at det går fint med tildelingen af højder i Roskildes områder. Det diskuteredes om det 
ville være en fordel med faste regler for hvornår de enkelte områder lukker, men mange flyver jo 
stadig efter kl. 16.00. 
Der var enighed om, at det er godt, at faldskærms-klubberne informerer på svæveflyvefrekvensen 
om, hvornår de smider nogen ud. Vi burde sende dem et brev med en liste over de klubber der har 
områderne, så de kan kontakte dem, for faktum er, at mange af falsskærms-klubberne ikke kender 
til svæveflyvefrekvensen.   
 
7. Næste møde 
Mandag den 21. februar hos Tølløse. 

Gitte Kargaard Sørensen 
 

Referat af bestyrelsesmøde 15/04-2004 
 
Tid og sted  15. april 2004 kl. 18.30 hos Anders. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz, Anders 
   B. Christensen og Kim Zambrano. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 5. marts godkendt. 
2. Administration 
       Post ind  Tilbud fra con sejl på billige wirefaldskærme.  

Brev fra GF om at vi har fået 14.981,- tilbage på kaskoforsikringen på klubbens 
fly. Det er returnering af depositum 200,- pr. fly og tilbagebetaling af præmie. 

   Referat af hovedbestyrelsesmøde, videresendt til bestyrelsen.  
   Referat af PR-udvalgsmøde, er videresendt til Kristoffer og Christian. 
   Referat af Konkurrenceudvalgsmøde, er videresendt til Klubtræneren. 
   Vi har fået en henvendelse fra en der gerne vil flyve Polyt 5 slæb, Axel giver 
   ham et svar efter aftale med Polyt 5 piloterne. 

Post ud Axel har sendt brev til Codan om at vi opsiger 3 forsikringer på transportvogne, 
det er K13, W7 og P6. og vores klubansvarsforsikring. 
Henvendelse til DTU, hvor vi beder rektor om at bede professor Jens Nørkær 
Sørensen træde ind i PFG’s bestyrelse som DTU’s repræsentant, som 
erstatning for Poul Scheel Larsen.  

       Medlemmer Vi har fået 1 nyt prøvemedlem. 
       Uddannelse Der har været afholdt teoriprøve 7/4-2004. 
       Medlemsmøder Generalforsamling blev afholdt 24. marts, bestyrelsen blev genvalgt.  
   Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
   Formand: Bo B. Madsen 
   Næstformand: Jeppe T. Nicolaisen 
   Kasserer: Axel Morgenstjerne. 
   Sekretær: Marianne W. Thomsen 
   Uden portefølje: Anders B. Christensen. 
   Sommerlejrmøde afholdes 29. april på værkstedet. Sommerlejr 3.-18. juli. 
       PR-arbejde Der har været afholdt DSE-messe med stor succes. 
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3. Økonomi  
       Status  Nye forsikringer på transportvogne til K-13, W7, P6 og P4 tegnes hos GF, når 
   de nuværende udløber hos Codan. Klubansvarsforsikringen er opsagt. Når 
   denne udløber, indgår vi i fælles forsikring med KF.  

Forsikringen på Polyt 5 er opsagt hos Codan, vi har taget imod tilbud fra et tysk 
firma, (inter hannover) hvor vi får kasko og ansvar for ca.17.000, der er dog 
nogle begrænsninger på flyvning om vinteren. Polyt 5 piloterne er informeret. 

4. Materiel  
       Fly  K-13, K-8 og P6 blev ikke godkendt til syn.  
   K-13 fik konstateret slør i fastgørelse af haleplanet, det er blevet repareret og 
   det forventes synet på lørdag.  
   På K-8 var der løst finér på beklædningen på haleplanet, reparation går i gang 
   nu. 
   P6 fik konstateret revnede bøsninger. Disse er blevet udskiftet og flyet er  synet. 
   Der er kommet en LDD på Astir, vedr. befæstning af haleplanet. Finn Beldring 
   kigger på det, inspektionen skal være foretaget inden 30. april. 
       Polyt 5  Der er lavet en større reparation på motorophænget. Den er synet og flyvende. 
       Spil  Der er lagt nye wirer på, fyldt olie på gearkassen og skiftet olie på spilmotoren. 
       Wirehentere Folkevognen har utæt olietryksmåler, ny er bestilt, den forventes udskiftet i 
   kommende weekend. 
   Granadaen bør ikke køre da den bl.a. har en utæt benzinslange. Jeppe  
   indkøber reservedele.  
       Traktorer Ferguson’en kører, den blå traktor er stadig ude af funktion. 
       Generelt  Kim påtager sig at sy puder til K-13, Jeppe lokaliserer det bly vi har købt, og 
   laver blyplader. 
5. EKKL 
       Flyveplads Børge, Benny Graves og Gitte er tjekket ud til at lave tilsyn på pladsen. Der 
   skal laves en vagtplan for hvem der gør det hvornår. Jeppe laver et udkast. 
   Der skal laves en liste for hvad gør man hvis…… (der er noget der er som det 
   ikke skal være). Jeppe starter på at lave en og søger hjælp hos Egon. 

Asfalten i kanten af den nordlige banehalvdel er dårlig, Børge arbejder på 
sagen. Signalplatformen har dårlige plader, vi skal have lavet nye, af noget 
godt holdbart materiale. 

       Klubhus  Toilet og vaskerum er næsten færdigt. Der arbejdes på ADSL forbindelsen, 
   ISDN forbindelsen virker. 
6. Værksted  Kemikalieliste skal udarbejdes, Anders arbejder på det. 
7. Flyvning 
       Aktivitet  K-13 Har været ude af drift. Som følge af dette har vi lavet aftale med KF om 
   fælles skoling på Puchacz. Dette har kørt fra sæsonstart og fortsætter indtil 
   K-13 er i drift igen. Det bemærkes at flyjournalen skal tælles op for hver side. 
   Astir og junior er samlede og har fløjet. 
       Instruktørmøde afholdt d. 17. marts. 
8. Langsigtet planlægning Krystalkugleudvalget er genoplivet. 
       Krystalkugleudvalg: Udvalget består af: Bo B. Madsen, Morten Bennick, Kristoffer Ravn, 
   Stefano Fazzi. 
9. Uds. til medlemmerne  Næste nummer af PFG nyt udsendes primo maj, deadline for 
   stof er 30. april. 
10. Eventuelt Ønsker om at det bliver en del af briefingen, at opgaverne med startmateriel 
   bliver fordelt. Assisterende instruktør bør stå for at folk kun betjener de ting de 
   er omskolet til. Evt. omskole nye til de forskellige køretøjer og radioer.   
12. Næste møde 27. maj kl. 18.30 hos Kim. 

Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 28/05-2004 
Tid og sted  28. maj 2004 kl. 18.30 hos Kim. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz og Kim 
   Zambrano. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 15. april godkendt. 
2. Administration 
       Post ind  Faktura på reparation af Polyt 5 fra Kalundborg aviation for 100 timers eftersyn. 
   Brev fra DTU’s rektor med udnævnelse af Jens Nørkær Sørensen som ny 
   repræsentant i PFG’s bestyrelse. 
   Påmindelse fra if-forsikring om at du skal huske det røde og grønne kort til 
   bilen, hvis du tager bilen på ferie i udlandet. (Er der også rødt og grønt kort til 
   transportvogne?). 
   Spørgeskema fra socialforskningsinstituttet vedr. idrætsforeningernes forhold, 
   i forhold til medlemsfordeling, alder og deslige (er besvaret). 
   Indkaldelse til generalforsamling i Eskebjerg-Enghave vandværk d. 22. maj. 
   Meddelelse fra unionen vedrørende EASA regler, de ber om at svarskemaet 
   returneres til unionen senest d. 8. juni (sendes til materielkontrollanterne). 
   Indkaldelse til DSvU’s 70 års og Arnborgs 40 års jubilæum på Arnborg.  
   Indbydelse til Sun Air Cup på Arnborg i juli. 21 – 31. juli. 

Mail fra Erik Baastrup vedr. piloter på Polyt 5, der siger at han gerne vil flyve 
som slæbepilot, men stiller spørgsmål ved at man skal betale aktivt kontingent, 
når man ikke flyver svævefly ved siden af.  

       Medlemmer Nyt medlem: Brian Hansen (aktiv). 
       Uddannelse VHF kursus er planlagt til at starte 10/8-04.  De 4 elever der deltog i teori  kurset 

har bestået. Christian Krog Madsen er gået solo. 
       Medlemsmøder Der har været afholdt sommerlejrmøde d. 29. april. 
       Old boys Det er arrangeret at Tony fra KF flyver gæsteture i Lerhmeisteren. Axel er på 
   pladsen den dag ”i håb om nye passive og aktive medlemmer”. 
   Vi håber at Knu’ laver mad (Bo spørger).  
   Blom søger for de flyvegruppehistoriske samlinger på første salen i klubhuset. 
       PR-arbejde Der er en artikel i Sletten om gensynsfest d. 17. september, der er kommet 
   forslag om at vi laver noget i denne forbindelse. 
3. Økonomi 

Status Økonomien har det fint. Likviditeten rækker til at betale regninger. Regning for 
rep. af Polyt 5 på kr. 15.852,- betales efter 9/6, når næste kontingentindbetaling 
er gået ind. Der forventes PBS-indbetalinger på godt 52.000,- d. 8. juni. Der er 
indbetalt ca. 4000,- fra KF til udligning af indbyrdes regnskab. 

4. Materiel  
       Fly  Alle fly er flyvende.   
       Polyt 5  Tachometerkabel er blevet skiftet. 
       Spil  Der har været olie på ydersiden af den ene wiretromle. Det vides ikke hvorfra 
   det kommer og hvad status er på det. Der er blevet skiftet batteri. 
   Startmotoren skal snart renoveres, ”den børster tænder” en gang imellem. 
       Wirehentere Folkevognen springer sikringerne. Sikringen er blevet skiftet flere gange. 
   Granadaen har fået ny benzin og kølerslange, man skal tjekke vand inden start. 
       traktorer  Fergusonen har lækket benzin, ny luftslange er monteret. 
       Startvogn Den skal have nye gløderør. 
       Generelt  Kim har købt et stykke fast skumgummi til at sy puder af. 
   Tilbud: 2700,- for en wirefaldskærm, to får vi for 5000,-. Jeppe bestiller to.  
   Polyt 1 skoleglideren har fået en skade, ved et sammenstød med Polyt 5 i 
   hangaren. Bo er i gang med at finde ud af hvordan vi får den repareret. Flyet 
   er ”strandet” hos os. Vi skal finde ud af hvad vi skal gøre med den, der er 
   forslag om at den bliver hængt op under loftet i hangaren.  
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5. EKKL 
       Flyveplads Vores forbrug på flybenzin må ikke falde, for så sløjfer Statoil flybenzintanken. 
       Klubhus  Der arbejdes stadig med internetforbindelserne på computerne i klubhuset. 
   Der skaffes ny printer til kontoret. 
6. Værksted  Acetylensvejsegasflaskerne er afleveret, men vi har stadig svejseapparatet. 
   Vi har lejet CO2 gasflasken i 5 år. 
   Kristoffer forsøger at arranger noget oprydning / rengøring, der er aftalt møde 
   mellem ham og værkstedsledelsen i starten af juni. 
7. Flyvning 
       Aktivitet  Der er en gruppe piloter der planlægger at tage til Sisteron i Frankrig efter 
   sommerlejr på Kaldred. 
   Der er blevet fløjet nogle gode lange ture til TERMIK-Ligaen. 
       Polyt 5  Vi tager en diskussion med slæbepiloterne om hvilke muligheder der er, for at 
   åbne op for et evt. Polyt 5 kontingent, for folk der gerne vil slæbe, men ikke 
   flyver svævefly. 
9. Uds. til medlemmerne   PFG-nyt blev udsendt i maj. Vi regner med at næste blad 

udkommer i starten af august, materiale afleveres senest 30. juli. 
10. Eventuelt Jubilæumsskriftet er endnu ikke blevet trykt, fordi vi ikke har fået skaffet alle 
   pengene til trykningen. Hvad er status på udgivelse af skriftet? 
12. Næste møde Torsdag d. 1. juli kl.18.30 på værkstedet. Jens Nørkær Sørensen inviteres (Bo). 
 

Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 

Referat af bestyrelsesmøde 01/07-2004 
Tid og sted  01. juli 2004 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz, Anders 
   B. Christensen, Kim Zambrano og Jens Nørkær Sørensen. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 28. maj godkendt. 
2. Administration 

Post ind Tilsagn om tilskud fra bladpuljen på ca. 1000 kr. der udbetales áconto to gange 
om året, det skal efterfølgende dokumenteres hvor mange abonnenter der er 
på bladet. Serviceteknikeren har gennemgået vores oliefyr. Brev fra if-forsikring 
vedrørende ændrede forsikrings betingelser, vedr. opsigelsesvarsel fra 3 til 1 
måned. På police nr. 40-154990. Advokatfirmaet Sv. O. Hansen vedr. 
Kalundborg flyveplads ApS under stiftelse, udbeder sig at få tilsendt kopi af 
vores vedtægter. Kristoffer har indsendt en plan over renoverings projekter på 
værkstedet. 

Post ud Svar er sendt til Sv. O. Hansen med kopi af vores vedtægter og kopi af referat 
fra sidste generalforsamling. 

       Medlemmer Nye: Thomas Sevelsted Nielsen (aktiv), Kristoffer Ljungfelt (passiv).  
Udmeldt: Steen Eilertsen (fra passiv). 

       Uddannelse Søren Zebitz Nielsen er gået solo.  
   Der er indgået aftale med KF om at vi kan låne deres K8 fly på dage hvor vi 
   har mange eneflyvere og de ikke selv bruger dem. Der er i den forbindelse 
   lavet en takstordning for eneflyvere. Dette er en forsøgsordning, der kører 
   resten af sæsonen. 
        PR-arbejde Kristoffer har trukket sig som PR-formand, Christian Krog Madsen overtager. 
3. Økonomi 
       Status  Autogruppen har betalt deres andel med forsikringer og fyr. Afregninger med 
   KF kører løbende som de skal. Der er afregnet med Tårnhøj. 
4. Materiel 
       Fly  Alle fly er flyvende.  
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   Astir vognen er næsten færdig, den mangler at få beklædningen fastgjort  
   igen. Alt svejse arbejdet er færdigt. 
       Wirehentere Granadaen kører som den skal, bare man husker at fylde vand på, hver  
   flyvedag. 

Traktorer Den blå traktor har fået hjul og bagaksel på igen, den er næsten færdig. 
Ferguson’en har haft splittet kaburatoren ad. Der har været købt et 
reparationskit, men alle de nødvendige dele var ikke der i, så den står stadig 
skilt ad. 

       Startvogn Systemet skal luftes ud. Gløderørene er blevet skiftet. 
   Radio batteriet skal kobles fra efter hver flyvedag.  
       Generelt  Flyveradioerne skal virke! Benzintanken skal lukkes og låses efter tankning.  
   Wirefaldskærme er ankommet og betalt. De ligger på sovesalen. 
5. EKKL 
       Flyveplads Telefonnummeret til Kalundborg flyveplads, skal flyttes til en anden telefon der 
   følger pladsvagten. Det står i øjeblikket til Egon. 
       Klubhus  Internetforbindelsen virker fint når der kun er en bruger på den, men det går 
   galt når der er flere der bruger den. 
6. Værksted  Jens Rytter har fået ok fra bestyrelsen til at købe en polermaskine til at polere 
   vinger med, forudsat at værkstedsledelsen er enig. 

Værkstedsledelsen skal have overdraget Kristoffers værkstedsplan, det er ikke 
krav at de skal have det gennemført i den periode der er angivet i oplægget, 
men de må meget gerne tage den op til revision. Der er god plads på 
værkstedet nu. 

7. Flyvning 
       Aktivitet  Vi har holdt old boys dag med omkring 10 gæster. Det gik rigtig godt. 

Instruktørmøde afholdt 29. juni på værkstedet. Skoling med KF elever: Efter sommerferien har 
KF ikke instruktører om lørdagen. Vi hjælper i den udstrækning vores kapacitet 
tillader det. Bo melder tilbage til KF. 

       Polyt 5  Axel laver et oplæg til næste takstregulativ om et muligt Polyt 5 kontingent. 
8. Langsigtet planlægning 
Krystalkugleudvalg:  Der har været afholdt møde 22. juni hos Morten Bennick, deltagere var 
   Morten Bennick, Bo B. Madsen og Stefano Fazzi.  

Indput fra krystalkugleudvalget: Der blev diskuteret flypark, glas kontra lærred. 
Snak om anskaffelse af en motorsvæver i klubregi, som start kan vi evt. købe 
en halvpart i motorfalken – dette er ikke diskuteret med KF. 
Krystalkugleudvalget kommer med et oplæg. 

12. Næste møde Fredag d. 6. august klokken 18.30 på værkstedet. Jeppe gir’. 
Marianne Watz 

mwt@pfg.dk 
 

Referat af bestyrelsesmøde 06/08-2004 
Tid og sted  06. august 2004 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz, Anders 
   B. Christensen og Finn Passov 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 01. juli godkendt. 
2. Administration 

Post ind Brev fra advokaten ang. Stiftelse af Kalundborg Flyveplads ApS, til underskrift 
hos bestyrelsen. Lars Videkam ansøger om at placere en hytte i hytteområdet 
ved siden af JSJ eller NCN. Mail fra Thorkild vedr. pladsafgifter. Mail fra 
Thorkild, som anmoder PFG og KF hver om 5000,- áconto til græsklipning.  

       Post ud  Bo B. Madsen har sendt kopi af vedtægterne til advokaten. 
       Medlemmer Nyt medlem Per Larsen (aktiv).  Svenstrup meldt aktiv (fra passiv).  
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       Uddannelse N-BEG er planlagt til at starte 10/8-04. LSR udsender indbydelser, der er ca. 3 
deltagere fra Værløse. Kim C. Zambrano og Søren Møller har fået S. 
Unionen indbyder til materielkontrollantkursus og videreuddannelse vedr. 
faldskærme. Denne er sendt til materielkontrollanterne, vi håber at en af disse 
har tid til at deltage. 

       Medlemsmøder Ide til medlemsmøde – noget om meteorologi. 
       PR-arbejde Vi har haft en artikel i Politiken med gode billeder. Den har givet et par 

 henvendelser på hjemmesiden. 
3. Økonomi  Det ser pænt ud, der er penge til at betale indskud i anpartsselskabet. 
4. Materiel  
       Fly  Duo’en har fået skiftet en fjeder på vingetippens krængeror. 
   Duo’en har problemer med den ene hjulklap. Den ville ikke åbne under en 
   landing, det lykkedes men den ene klap fik nogle skrammer, så lige nu flyver 
   den med kun en hjulklap. Hjulklappen er repareret men den bliver ikke sat på 
   før det er løst hvorfor den ikke ville åbne. Materielkontrollanterne og MHB 
   kigger på det. Astir vognen er færdig og står igen på Kaldred. 
       Transportvogne: Vedr. standen på vores vogne: Skal vi søge amtet om en ny? 
       Spil  Der er vrøvl med headset’et, lyden er ikke som den skal være. 
       Wirehentere Granadaen har det ikke så godt. Den er ikke glad for gearskifte, der skal mere 

transmissionsolie på. Jeppe hælder mere på i den kommende weekend. 
Granadaen kan holde så længe vi fylder transmissionsolie på. Det er en ide at 
søge militæret om et køretøj til brug som wirehenter, dette skal der snakkes 
med KF om, og vi skal have klarlagt krav. Hvad med en pickup som de har på 
Arnborg, den skal være baghjulstrukket eller 4 hjulstræk. 

       Traktorer Den blå traktor er nu brugbar, men det tilrådes at man bliver instrueret i at 
   køre den. Den har en masse spidsfindigheder, man skal passe på man ikke 
   kommer til at køre for hurtigt. 
       Startvogn Bremserne virker stadig ikke.  
       Generelt Jordradioerne sættes ikke ordentligt til opladning. Der skal sættes permanente 

radioer i startvognen. Vi har radioerne, de skal bare monteres. 
5. EKKL 

Flyveplads Vedr. mail fra Thorkild. Vi mangler noget baggrund for tallene, plads regnskab 
og budget, før vi kan godkende det. Input til flyvepladsudvalget, tjek op på om 
flyvepladshåndbogen er up to date. Stiftelsesdokumentet gennemgås og 
diskuteres, kommentarer tager Bo B. Madsen med til diskussion i flyveplads 
udvalget. Der er enkelte rettelser inden vi kan skrive det under. 

       Klubhus  Antennen til ADSL er stået af. 
6. Værksted  Værkstedet er pt. uden strøm, så serveren er ude af drift. Det skyldes at et 
   forsyningskabel til Nordvej er blevet gravet over. 
7. Flyvning 

Aktivitet Der har været en meget aktiv sommerlejr for elever. P6 har været i Sisteron 
med to PFG medlemmer.  Der afholdes sensommerlejr 4 – 12 september. 

   Der afholdes Sjællandsmøde hos PFG på Kaldred d. 13. september. 
Ansøgninger Jesper Schmaltz og Bo Leth ansøger om at tage P6 med til Sisteron, dette er 

godkendt. Vedr. ansøgning fra Lars Videkam. Vi skal sikre os at den overholder 
de krav der er stillet til byggeri på området. Hytten er 15 m2 (3.20m x 4.70m) og 
det er  ikke paptag. Frank og Lina har reserveret pladsen ved siden af NCN, så 
denne kan han ikke få. Det er godkendt at han kan bygge ved siden af JSJ.  

10. Eventuelt Telefonvagten skal uddelegeres så Axel ikke altid skal gøre det. Der laves en 
liste hvor man frivilligt kan skrive sig på til at passe vagten resten af efteråret. 

   Fondsudvalget består af Kim C. Z., Michael Krog og Lars S. R. 
12. Næste møde Torsdag d. 16. september klokken 18.30 på værkstedet. Marianne gir’. 

Marianne Watz 
mwt@pfg.dk
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Udvikling af PFGs aktiver 
PFGs flypark er ikke just supermoderne, men vi har nogle gode alsidige fly, der dækker et bredt 
behov. Vi trænger i højere grad til fornyelse af vore transportvogne, hvor Astir-vognen særligt falder 
i øjnene, men også en bedre vogn til Discus’en ville være godt af hensyn til medlemmernes rygge. 
Om disse fornyelser kan hjælpes på vej med støtte fra amt og fonde undersøger fondsudvalget 
(Kim Zambrano m.fl.). 

Vore skolefly er noget bedagede, men trods det er det vanskeligt at finde moderne erstatninger, der 
både er indlæringsmæssigt effektive og samtidigt solide, sikre og eftergivende. Tanken går i retning 
af erstatning af K-13/K-8 med f.eks. K-21/K-23. Dette vil dog være en dyr løsning, og er af den 
grund ikke optimal. Den største ulempe ved vore gamle skolefly er, at de er lærredsfly og det 
vedligehold dette medfører. Af mange ses dette som en væsentlig ulempe i forhold til mere 
moderne fly i glasfiber. Til gengæld er de gamle fly ret meget billigere og meget robuste. Og hvad 
skoling angår, så er de gamle fly mindst lige så gode som nye - faktisk bedre mener mange! 

Takket være det tættere 
samarbejde mellem KF og 
PFG, har vi i år haft adgang til 
op til 3 ensædede skolefly 
(BXD og KFs 2 K-8’ere). Det 
har betydet, at alle ensædede 
elever har fået godt udbytte af 
de i år lidt for sjældne gode 
termik-dage, fordi ventetiden på 
adgangen til en K-8’er har 
været yderst minimal. Og alle 
har kunnet flyve så længe de 

havde lyst, uden at nogen skulle stå og stampe i jorden af den grund. Til gengæld er den 
assisterende instruktør ind i mellem blevet lidt småstresset af, at holde øje med 3 elever i luften ad 
gangen samtidigt med at en fjerde skulle briefes/debriefes. Men det har givet et stort udbytte i 
gennemførte normer, og resultatet er da også, at sommerlejren udløste 2 nye S’er den sidste 
lørdag og 1 fulgte i august, og med lidt held forventer vi endnu 1 i denne sæson. 

Hvis vi udskifter vores K-8 med K-23 vil vi samtidigt straks indfører en træls falskehals for den 
ensædede skoleflyvning. I det lys er der mere fornuft i at satse på at erstatte BXD med endnu en 
Junior. Der vil så være 2 sæder til ensædet skoling. Dog vil det være 2 sæder, der kan blive 
efterspurgt af S-piloter på gode flyvedage, og kapaciteten for ensædet skoling vil således blive 
belastet, så gennemførslen af kritiske normer forsinkes, f.eks. termik-flyvning med andre fly. 

Under alle omstændigheder synes jeg, at vi bør koordinere udviklingen af skoleflåden med KF. Vi er 
et par klubber, der er lidt små hver for sig, men når vi hjælper hinanden, kan vi meget mere! 

Det fly, som bedst kan erstatte vores K-13 mener jeg er en K-21. K-13 kan dog sagtens holde 
mange år endnu, hvis vi holder den ordentligt. Det er altså ingen hastesag, men mere et spørgsmål 
om ønsker og ikke at forglemme: penge. For de penge vil vi få et fly, der også kan tilfredsstille nye 
(og gamle) medlemmers ønske om mulighed for kunstflyvning, og som desuden er attraktivt som 
hyggefly med appel til mange medlemmer. Samtidigt et glasfiberfly med de fordele dette giver 
vedligeholdelsesmæssigt. 

Spørgsmålet bliver i sidste ende, om vi vil bruge en masse penge på fornyelse af skoleflyene – hver 
opgradering vil koste ca. 200.000 kr, hvis vi køber brugte fly – eller om vi hellere vil flyve billigere i 
de gode gamle fly, og så ofre det nødvendige knofedt og den nødvendige tid og få lært nogle flere 
medlemmer at vedligeholde de gamle fly!? 

Angående skoleflyvningen er der også kommet nye aspekter på scenen mht B6-normen 
(udelandingsøvelser), der er blevet mere omfattende. Her kunne det faktisk være ønskeligt med 
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adgang til et passende motorsvævefly. Umiddelbart vil jeg ikke forvente, at Rumæneren er velegnet 
i denne sammenhæng, men igen kan KF nok hjælpe. De har jo en Motorfalke, som egentlig er fin til 
dette formål. 

Dette bringer mig ind på en idé, som KF har luftet over for os: KF sælger Motorfalken og PFG og 
KF køber i fællesskab en Dimona til omkring 300.000 kr. Tja, så ville vi jo have vores eget fly til 
udelandingsøvelser, og samtidigt et fly som vi kunne tage op og flyve i på hverdage for en 
fyraftensflyvetur eller tage venner og familie med på tur i. Imod idéen taler naturligvis, at en stor 
gruppe aktive PFG-medlemmer allerede har denne mulighed med Rumæneren, hvilket jo udtynder 
kundegrundlaget en hel del. Men faktisk har adskillige andre medlemmer udtrykt interesse for, at 
PFG anskaffer et motorsvævefly som en Dimona, der er enklere og dermed mere tilgængelig og 
håndterlig end Rumæneren. 

Tanker om et nyt topklassefly, 
f.eks. en Discus 2 eller LS-8, har 
også været nævnt.  

Mulighederne og ønskedrømmene 
er mange, men klubbens økonomi 
er faktisk ved at være moden til, at 
tænke på hvad vores næste fly-
fornyelse skal være. Måske 
allerede i 2006 eller 2007, hvis vi 
vil. Så det er ikke for tidligt med en 
debat! 

Denne udmelding lyder måske 
overraskende positiv, men bygger 
på, at PFG faktisk er ganske 
solvent. Forudsætningen vil dog 
være, at finansiering kan ske ved medlemslån. Om nogle få år vil det nuværende medlemslån være 
betalt ned til omkring 250.000 kr, og hvis vi ikke oplever medlemstilbagegang indtil da, vil jeg ikke 
være betænkelig ved at at låne yderlig 250.000 kr af medlemmerne. 

Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 

 
 
 
 

Ny redaktør 
Jeg har i dette nummer forsøgt mig som redaktør - hvilket har været sjovt, men osse lidt hårdt. Det 
sværeste er at få samlet materialet, det ville være fedt hvis nogle flere medlemmer vil aflevere 
materiale til bladet – alt har interesse. Det behøver ikke være lange artikler, men kan osse være 
små noter om alt muligt. En sjov flyvetur, nyt fra vore udenlandske medlemmer, hvad sker der på 
værkstedet, hvad sker der på Kaldred, et sjovt billede o.s.v.  

Det er unægteligt sjovere at være redaktør når der er noget materiale at redigere. 

Jeg har ikke noget imod at fortsætte som redaktør, men hvis der er andre der har lyst til at deltage 
eller overtage jobbet vil jeg meget gerne høre fra dem. 

Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 
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R2-D2 og R2-P2 
 
Starwars fans vil straks genkende R2-D2 på billedet her til venstre. Men 
dette forår fik jeg billedet herunder af R2-P2! 
 
Billedet er taget d. 21. maj efter en flyvning i P2 med deklareret 
hjemtærskling på Kongsted. Vi fløj 381 km med 87 km/t, inden vi måtte 
lande a.h.t. mine trængsler med en fejldisponeret cola. Landingen på 
Kongsted kostede vores gode flyvechef en kasse øl, idet landings-T’et 
ikke holdt til at blive kørt over! Samtidig scorede vi dog 1453 points til 
TERMIK-Ligaen, årets næstbedste flyvning i PFG! 
 
Efter vi havde lettet os, lettede vi igen, og på startstedet holdt vi som det 
ses herunder ved siden af Kongsteds K-21 ”R2”. 
 
 

 
R2+P2 gør klar til start. 
 
Hjemflyvningen gik fint, idet vi endte under skygaden til Asnæs. 

Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 

 
 

Vintervedligeholdelse 
Igen i år skal alle vores fly og materiel gennem vinteroverhaling. Hvis du har ønsker om hvad du 
gerne vil lave eller hvornår, kan du kontakte Anders B. Christensen på abc@pfg.dk, da det er ham 
der står for planlægning af vinterens opgaver. 
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Væddemålsfest! 
Må vi tillade os at minde om årets væddemålsfest. Der foregår lørdag d. 30. oktober på Kaldred. 

Der bliver fløjet på denne dag som på alle andre flyve dage, men efter flyvedagen er der fest og 
hygge for alle pengene. 

Neden for ses de væddemål som sidste år blev indgået under middagen. Disse skal fornys / 
ændres under dette års overdådige middag som betales af sidste års tabere – er der overhovedet 
nogen vindere ??? som skal nyde middagen gratis. 

Hvis du ikke tidligere har deltaget i festlighederne, så kom og vær med i år, deltag i festlighederne 
på sæsonens sidste flyveweekend og få dit væddemål for næste år på listen. 

Væddemål 2004 
Alle væddemål er med start fra Kaldred, og i ensædet fly, hvis ikke andet er nævnt. 

Niels Madsen   EKKL-Vordingborg-EKKL-Kongsted-EKKL  
Knu’     300 km FAI ? 
Bo B Madsen   300 km #  
Claus B Johansen   Solo 
Erik Trudsø Jespersen  100 km FAI ? 
Stefano    Sølv + 100 km FAI ?  
Jeppe Nicolaisen   Sølv + 100 km FAI ? 
Peter Fisher Jensen  200 km FAI ? 
Lars Sverre    315 km # 
Poul Gregert Jensen  260 km # i en ASW20 
Thomas Bucha Christensen 130 km FAI ? 
Benny Strand   190 km # 
Peter Siboni    100 km FAI ? 
Morten Hugo Bennick  550 km TERMIK-Liga opgave 
Torben Kristensen   300 km  optil 3 vendepunkter (må godt være i Duo’en) 
Marianne Thomsen   Solo + 1 Sølv. 
Kaptajnen    170 km Distance   EKKL-EKKL, med 1 vendepunkt 
Bo Leth Andersen   200 km # 
Finn Passov    250 km # 
Michael Krogh   350 km # 
Stig Øye    Fuldføre 465 km af en 500 km FAI ? 
Jørgen Bachmann   297 km FAI ? 
Axel Morgenstjerne   300 km FAI ?  
Kristoffer Raun   300 km FAI ? 
Lars H, Videkam   330 km # 
Iver Christophersen   312 km # 
Torben Simonsen   300 km # 
Jesper Schmalz Jørgensen 300 km # 
Jens Rytter Pedersen  150 km # 
Svendstrup    Deltage i en 100 km FAI ? 
Kim Zambrano   Solo + 2 Sølv 
Christian Krog Madsen  Solo + 1 Sølv 
Gitte     Resterende sølv 
Niels Christian Nielsen  150 km # 
Anders B. Christensen  Sølv + 100 km FAI ? 
Felipe Cvitanich   345 km # 
 

Indgået på EKKL den 25. oktober 2003 



  24

 
 

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

Kalender 2004 
Hvornår Hvad Hvor 

 

  

Oktober 
Lør. 30. okt. 

 
Væddemålsfest 

 
Kaldred 

November 
Lør. 6. nov. kl. 14:00 
Tirs. 16. nov. kl. 19:30 

Værkstedsoprydning og videoaften 
Sæsondebriefing og vinterplanlægning 

Værkstedet 
Værkstedet 

December 
Tors. 9. dec. kl. 19:30 

 
Glögg- og billedaften 

 
Værkstedet 

Februar 
Tors. 17. feb. kl. 19:30 

 
Oplæg og ideer til flyvesæsonen Værkstedet 

   
 


