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Formandens dragehale

Bo Beltoft Madsen
formand@pfg.dk

Sæsonen er slut og vinterarbejdet er så
småt kommet i gang. Både Duo Discus og 
K-13 er under kærlig behandling og K-
8’eren står klar på værkstedet, lige til at gå 
til. Arbejdet kan blive hæmmet af mang-
lende værktøj; De 8 PFG’ere der troppede 
op til oprydningsdagen d. 6. november
havde nok at gøre med at få ryddet op og
gjort nogenlunde rent, så der blev ikke
sorteret værktøj. Bestyrelsen er meget
lydhør, hvis nogen har gode ideer til hvor-

dan vi uden lige frem at tvangsudskrive medlemmer kan få orden på værkstedet
og selvfølgelig opretholde den orden på længere sigt. Bestyrelsen er indstillet på
at ofre penge på nyt værktøj, og der er to mulige scenarier; Enten accepterer vi at 
værktøjet forsvinder og køber derfor et par sæt billigt kinesisk værktøj hvert år om-
kring sæsonafslutningen, eller også køber vi en gang for alle noget ordentligt
værktøj. Sidstnævnte er selvfølgelig at foretrække, men det forudsætter at værk-
stedet kommer i orden, så værktøjet er til at finde også næste år. Værkstedet er
som alt andet i flyve-gruppen en opgave vi må løfte i fællesskab, og vi opnår ikke
noget ved at pege fingre ad hinanden.

Vi kan da glæde os over at vinterarbejdet er kommet godt i gang allerede, så der
skulle ikke være problemer med at blive klar til sæsonstart. Grundet den tidlige
Påske ligger sæsonstarten også tidligere end vanligt, så vi planlægger at starte
lørdag d. 19. marts 2005. Hvad kan vi så vente os af 2005? Myndighederne har
allerede løftet sløret for både godt og dårligt nyt, på negativ-siden har SLV varslet
en række nye gebyrer samt kraftige stigninger på flere af de eksisterende. Der
bliver selvfølgelig protesteret, vi frygter det værste og håber det bedste. 

Ser vi på de lysere sider er der godt nyt vedrørende Sjællands luftrum nu hvor
flyvestation Værløse er nedlagt og Roskilde skal styre det hele. Vi får det selvføl-
gelig ikke helt som vi gerne ville have det, men der er ikke desto mindre klare for-
bedringer i udsigt: Flere steder er loftet blevet hævet, så vi får lidt mere plads, og
der er ikke længere unavngivne områder på kortet. Der bliver også oprettet to nye 
T-områder hhv i Nordsjælland og på Stevns. T-områderne er ikke længere transit-
områder, som man kun flyver igennem, men tids- og højde-begrænsede områder,
hvor man kan få tilladelse til at flyve rundt, hvis øvrig trafik tillader det. De øvrige T-
områder omkring Roskilde bliver forenklede, så det skulle være mere overskueligt
og sidst men ikke mindst er den østlige grænse for Roskilde TMA rykket længere
mod øst, så man kan flyve næsten helt ud til Køge bugt. De, der ved væddemåls-
festen lovede at prøve kræfter med en 300 km FAI trekant, har pludselig fået et lidt 
nemmere væddemål, idet de ikke længere skal ind over Roskilde på vej sydover
fra Kronborg. De kan i stedet flyve ud langs Køge bugt og dermed holde sig tætte-
re på den lige linie.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.
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Kassererens spalte

Måned timer
2004

timer
2003

Gns.
94-03

Klubfly timer
2004

timer
2003

Gns.
94-03

Marts 1 7 8 Duo Discus P2 158 195 *192
April 48 52 63 ASK-13 A3 105 103 100
Maj 125 116 108 Puchacz 75 6
Juni 54 75 75 Discus CS P6 93 172 157
Juli 157 233 228 Astir CS W7 48 80 77
Aug. 81 80 93 Junior P4 49 74 *62
Sep. 52 68 50 Ka-8B BXD 58 36 45
Okt. 8 29 20 Ka-8B KFs 7
øvrige 12

I alt 525 660 656 I alt 525 660

Starter antal
2004

antal
2003

Gennem
snit

1994-2003
Spilstart EKKL 1075 973 1066
Polyt 5 slæb 88 124 145
Andre starter 21 65 77
Starter i alt 1184 1162 1288

Flyvesæsonen 2004 skuffede m.h.t. termik, mens medlemsantallet viste lidt fremgang.

Flyvestatistik 2004 for klubfly:
Målt i flyvetid for klubfly blev 2004 med kun 525 timer det tredje dårligste år siden 1971, 
kun ”undergået” af 1998 med 485 timer og 2000 med 435 timer. Men ser man på andre 
aspekter, så som skoling og nye S-certifikater, er året såmænd godt nok. Dertil kom-
mer, at den private flåde er vokset, og har ”stjålet” et par aktive klubpiloter.

Der er lavet 102 flere spilstarter
på klubfly i forhold til 2003, hvilket 
skyldes fremgang i aktiviteten
blandt eleverne – her særligt de
ensædede!
Medtælles de 6½ timer i
Puchacz’en kommer man frem til
112 timers tosædet skoleflyvning, 
som både er en fremgang fra sidste år og ligger 12 timer over de sidste 10 års gennem-
snit. Dette er takket være 12 tosædede elever, hvoraf 2 er gået solo.
De 2 solister udgjorde sammen med sidste års 2 solister 4 meget aktive ensædede
elever i år, hvoraf 3 nåede S-certifikat i år. Dette aflæses tydeligt i den store flyveaktivi-
tet på K-8, 65 timer i alt – næsten det dobbelte af 2003 og 20 timer over 10-års gen-
nemsnittet.
Vore 3 ensædede glasfiberfly har derimod fløjet under 2/3 af normalt. Dette på trods af, 
at P6 i år fløj 33 timer i Sisteron. En del af forklaringen er foråret og sommerlejren, hvor 
vi godt kunne have brugt noget mere termik – dog var Kristi Himmelfartsferien og Pin-
sen en gavmild undtagelse, der betød at maj blev noget bedre end normalt. Derimod
var der gode weekender med termik i august, september og begyndelsen af oktober,
hvor der bare ikke var klubpiloter nok til flyene. Desuden var W7 uden transportvogn i
juni og juli, hvilket nok er hovedårsagen til, at den kun fløj ½ time i juni og 4 timer i juli.
Selvom sommerlejren godt kunne have fortjent bedre termik, blev der stort set fløjet
hver dag. Dette betød, at der blev skolet flittigt. Noget tilsvarende kan man sige om
sensommerlejren, hvor der dog også var nogle gode termikdage.

*) kun aktive år indgår.
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Flyvestatistik 2004 for private fly:
Privatejere skal indrapportere hvert flys flyvestatistik til klubben, der så indrapporterer
samlet til DSvU.
Vi skal bruge tallene i årsberetningen! Ved samme lejlighed bedes privatejerne kontrol-
lere, at I er blevet korrekt debiteret de spilstarter, der er foretaget. Ifølge regnskabet er
der lavet i alt 120 spilstarter af privatejere.

Polyt 5
Polyt 5 lavede ialt 222 operationer i år, fordelt på 88 starter af klubfly, 55 starter af pri-
vate fly, 48 starter for fremmede, 28 træningsflyvninger solo og 3 udflyvninger til færge-
flyvning.
Polyt 5 lavede 222 operationer i 2003, fordelt på 124 starter af klubfly, 41 starter af
private fly, 36 starter for fremmede, 13 træningsflyvninger solo og 8 udflyvninger til fær-
geflyvning.

Medlemsstatistik november 2004:
58 aktive medlemmer, heraf 11 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem.
3 udlandsmedlemmer og 94 passive medlemmer, heraf 4 livstidsmedlemmer.
Ialt 155 medlemmer.

57 aktive har fløjet i år. Deres status ved sæsonafslutning fordeler sig således:
Instruktører: 20.   S-piloter: 25.   Ensædede elever: 1.   Tosædede elever: 10.

Der er lavet 3 nye S-certifikater i år, 1 gulddiplom, og 2 elever er som nævnt gået solo.

8 prøvemedlemmer har skolefløjet i år, hvoraf 3 har indmeldt sig. Dette betyder, at det
reelle antal elever i år faktisk var 19, når man medtæller de 5 ikke-indmeldte.
11 passive har fløjet enkelte ture i K-13 og 
P2. Dertil kommer ca. 50 introducent-
flyvninger.

Medlemsbevægelser 2004:
3 prøvemedlemmer indmeldt som aktive.
[3 studerende]
1 udlandsmedlem meldt aktiv.
1 passivt medlem meldt aktiv.

5 ikke-medlemmer indmeldt som passive.
3 aktive medlemmer meldt passive. 
[1 studerende]
1 udlandsmedlem er meldt passiv.

1 aktivt medlem er afgået ved død (efter sygdom).
6 passive medlemmer udmeldt.

Nettotilgang: 1 aktivt medlem og 2 passive medlemmer.
Nettoafgang: 2 udlandsmedlemmer.

Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk
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Jørgen Bachmann er stille sovet ind den 5. oktober 2004

Jørgen var kendt af mange mennesker indenfor flyvningens rækker, han var vellidt 
af alle og kunne sprede sit gode humør blot ved at være til stede. Det er svært for 
os, der står tilbage  at forstå, at den tid er forbi. Så sent som sidste weekend i sep-
tember var Jørgen på Kaldred, hvor han fløj en lang tur i ”Rumæneren” IS28M2
sammen med Iver, og om aftenen var han  sædvanen tro en af Polyteknisk Flyve-
gruppes kokke til en hyggelig middag. Det lå ham meget på sinde, at vi alle skulle 
have det godt sammen, når flyvedagen var slut !

Jørgen blev medlem af Polyteknisk Flyvegruppe (PFG) i 1970, var førsteinstruktør, 
og  i en 12 årig periode medejer af en Mosquito T7. Mosquito’en blev solgt, og der 
gik en række år, hvor han som andre fløj på klubbens fly, indtil han i 2003 blev
medejer af en splinterny Ventus 2cT ZC med klapmotor.

Jørgen var fast deltager på PFG’s sommerlejre såvel på den hjemlige flyveplads
Kaldred, som på flyvepladsen i Sisteron i det skønne Provence, hvor han senest i
sommeren 2003 fik opfyldt sin store drøm, at flyve over de skønne bjergtinder ne-
de i de franske alper med sin nyerhvervede ZC. På grund af sygdommen måtte
han i år afslå at tage med til Sisteron, men så sent som i august fuldførte Jørgen
en 300 km opgave fra Kaldred i Duo Discus’en P2 sammen med Felipe.

Efter endt ingeniøruddannelse kom Jørgen til Satair. Jeg blev ringet op af Ole
Brandt, Flyvegruppens forsikringsassurandør, der var bestyrelsesmedlem i Satair,
han spurgte, om jeg mente Jørgen ville være en god sælger. Jeg svarede, at det
troede jeg faktisk på, og så ansatte de ham.  Satair havde vist aldrig før haft en
ingeniør ansat, så de andre ansatte var noget skeptiske, har jeg siden hørt. 
Men Jørgen fik hurtigt etableret en særlig afdeling, som forestod salget til flyfabrik-
kerne, og  da Satair siden skulle starte en afdeling i Singapore, var Jørgen selv-
skrevet til det job. De seneste 12 år drev han sin egen virksomhed, naturligvis som 
hos Satair indenfor luftfarten. Han var kendt og respekteret i hele branchen, og
mange rundt i verden kendte ham, når man nævnte hans navn.

Hos Satair kom hans tekniske viden ham til gode, når nye produkter skulle introdu-
ceres hos flyfabrikkerne, og var der et produkt, en kunde efterlyste, var han også
manden for at prøve at finde det på markedet eller få det lavet hos en producent.
Som en naturlig følge af at sælge skruer, bolte og nitter fik han også etableret et
værktøjssortiment, som var nøje afstemt med, hvad branchen havde brug for. 

Jørgen havde helt særlige evner til at skabe kontakter med kunder og leverandø-
rer. Der gik som regel ikke lang tid fra første møde til det virkede, som om de hav-
de kendt hinanden i mange år. For Satair var det især de Østeuropæiske marke-
der, han tog sig af. 

Det er således en af årsagerne til, at der kom flere svævefly til Danmark fra Ru-
mænien.  Han var en rigtig god sælger. Kunderne var altid sikre på, at de havde
gjort en god forretning, og samtidig havde han gjort en god forretning for Satair.
Flyene fra Rumænien blev faktisk anskaffet som en nødvendig modkøbsaftale.
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Men da prisen for flyene bare var lagt oveni prisen for varerne, betød det intet for
Satair. Senere er der blevet ”modkøbt” elektromotorer, men Bachmann havde alle-
rede sørget for at kunne få dem afsat, så alle var glade og tilfredse.

Vor omtalte private ”Rumæner” IS28M2 (OY-XMA) stammer fra denne aktivitet, og 
Flyvegruppen fik også lejlighed til at flyve i det 2-sædede svævefly IS-28B2 tilbage 
i 1978, ligesom en en-sædet version var til rådighed i en periode.

Selvom svæveflyvningen selvfølgelig var Jørgens nr. 1 - med rigtig mange oplevel-
ser rundt omkring i verden - så husker vi ham især, når han siddende i vor POLYT 
5 slæbefly med hooden skudt tilbage, albuen støttende på kanten og med et gævt 
smil spurgte, om vi var klar til dagens termikflyvning.

Satair’s motorfly ”Baronen” blev også
jævnligt brugt.   Mange  i PFG har nydt
godt af dette, når de har været med ham
rundt i Danmark, og helt almindeligt er
det  vel ikke, at man flyver til Vestjylland i 
et tomotoret fly for at besigtige et svæve-
fly til klubben. 

Det var et af de påfund Bachmann fandt
på. Imponerende uden at være prangen-
de, og svæveflyet er da stadig tilknyttet
klubben, så der kom da noget ud af tu-
ren !

Flyver man en ”Baron”, ja – så har man
vel også instrumentbevis, det havde Jør-
gen også, og det blev brugt flittigt ned til
udstillinger i Europa, hvor Helle var hans

trofaste co-pilot.
Men Jørgen var ikke bare en aktiv pilot og svæveflyveinstruktør, han deltog ivrigt
på forskellige ledende poster i Flyvegruppen.

I mange år bestred han posten som Klubhusformand, og mange af de forbedringer 
der er sket på klubhuset, har han været med til at sætte i værk. Klubhuset er ble-
vet malet flere gange, nyt køkken, nye badeværelser, renovering af førstesalen og 
mange andre tiltag er det blevet til. Alt sammen for at gøre rammerne om klublivet 
bedre, og det er helt sikkert, at så længe han havde mulighed for det, blev der
sørget for, at der var mad og drikke nok til de mange middage og fester på
Kaldred. Han indførte papvinen på Kaldred. Det blev der sågar skrevet en sang
om. Væddemålsfesten havde som regel ham som ordstyrer, og i de år han var i
Singapore, var der ikke den helt samme stemning til væddemålsfesterne.

I 1997 kom han ind i Flyvegruppens bestyrelse, og i 2000 overtog han formands-
posten. Det var på den tid flyvepladssagen for alvor tog fart, og Jørgen var en af
frontkæmperne i forhandlingerne med kommunerne. I marts i år trådte han ud af
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bestyrelsen, da sygdommen på ny havde gjort sit indtog, men alligevel kunne der
trækkes på hans viden omkring de enkelte detaljer.

Året 2004 er ved at rinde ud, og en ny flyvesæson 2005 står snart for døren, men
vi vil alle savne ham, altid i godt humør og festlig var han.  En fest blev peppet op, 
når han deltog. Når han holdt sine mange taler, var det uden manuskript, og allige-
vel kunne han få mange spidsfindige detaljer med.

Da jeg dagen før Jørgens begravelse kom på slutglid i ”Rumæneren”  hjem til vor
flyveplads i Kaldred - efter en tur til Jylland under den klareste blå himmel - stod
der i aftensolens skær 12 rådyr ved tærsklen til bane 09. Det var så smukt, og det 
var, som om de sagde til mig, da jeg gled forbi: ”Hils Jørgen i morgen fra os herop-
pe, vi kommer til at savne ham her på flyvepladsen” , - og alle vi andre siger: Det
er med stor sorg, at vi må tage afsked med dig Jørgen. Vi er taknemmelige for din 
store indsats for vores klub og vil savne dit glade smil.

Jørgen blev kun 57 år, da han tabte kampen mod lang tids sygdom.

I denne søde juletid, der også kan være svær for mange, går vore tanker til Jeppe 
og Helle, og til Jørgens gamle mor.

Æret være Jørgen Bachmanns minde !

Som så mange andre i Flyvegruppen blev han mest kaldt ved sit efternavn, men
jeg har nu valgt at bruge hans fornavn i disse mindeord.

Henrik Heikel Vinther

Et par billeder taget af Luise Hemming-
sen på Kaldred en sommerdag, hvor 
hun og Hans var på besøg med MS. 
Sidst på dage blev der tid til lidt modelfo-
tos til en opgave.

Billeder fra Kaldred.
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Som ny og håbefuld elev i PFG kommer man hurtigt til at høre alle de gamle histo-
rier fra klubben og nogle af de historier der ofte omtales, er dem om de mange
flyveoplevelser, folk har haft andre steder end Kaldred – her tænkes specielt på
Sisteron. Jeg har mange gange i løbet af foråret stået og kigget undrende på de
mange kort vi har hængende i klubhuset, og næsten alle gange er der kommet en
hen, der lige ville fortælle om de oplevelser man har fra området. Historierne fra
det franske er altid blevet fortalt så malende og med fuld indlevelse, at jeg hurtigt
var fast besluttet på, at jeg måtte opleve det selv og da muligheden for at komme
af sted allerede i år uventet opstod, slog jeg til. Efter cirka halvanden uges tid i
sommerlejren på Kaldred med ikke det bedste vejr kom endelig dagen hvor turen
gik mod den franske sommer. Jeg havde aftalt at køre med Lars Videkam, og da vi 
først skulle køre om aftenen fik jeg brugt dagen til at flyve min længste solotur til
dato – 1 time og 17 min - så jeg syntes selv at jeg var i flyvetræning til eventyret i
det franske.

Vores køretur derned gik fint og vi valgte at køre i et stræk, så mens Lars fik sig en 
lur i de sene nattetimer, fik jeg god erfaring med at køre med flyvetrailer på den
tyske Autobahn. Vi ankom til Sisteron 24 timer efter afgang fra Kaldred og selvom
vi var mange tusind kilometer hjemmefra føltes det ikke sådan, idet de første folk vi 
så, da vi drejede ind på pladsen var lutter PFG-medlemmer, der var i gang med
aftensmaden. Ikke uden grund at stedet kaldes ”Kaldred Syd.”

Trætte efter en lang køretur var det eneste vi havde brug for et godt aftensmåltid
og Le Janus var stedet hvor det skulle klares. Jeg fik et virkelig godt førstehånds-
indtryk af stedet og fik samtidig smagt noget for mig helt nyt, nemlig kanin. Mæt og 
træt burde man jo gå i seng, men det med at sove blev udsat lidt, for der skulle jo 
også lige hilses på den flok fra Værløse, der også var i Sisteron. Aftenen sluttede
med at hele flokken gik ud på flyvefeltet og kiggede stjerner, og stjernehimlen over 
den helt mørke dal må siges at være en oplevelse. Det tegnede til at blive en fan-
tastisk ferie.

At skulle ud og flyve dagen efter den lange køretur følte jeg ikke var alt for smart,
så dagen blev brugt på rekreation og på at vænne sig til livet på flyvepladsen. Man 
falder ret hurtigt ind i livet på pladsen og  vænner sig til dagens gang med briefing, 
afsendelse af de piloter der skal flyve,
afslapning hele eftermiddagen indtil
piloterne returnerer og herefter hjælp til
sammenpakning og vask af fly, før da-
gen afsluttes med en god middag på en 
af områdets lokale restauranter eller
hjemme på pladsen ved grillen, hvis
man har lyst til at lave mad selv.
Jeg havde overvejet lidt hjemmefra, at
hvis ikke man skal flyve den pågælden-
de dag, kunne sådanne dage på sigt gå 
hen og blive lidt trivielle, men mine ban-

Sol, sommer og Sisteron.
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ge anelser blev gjort til skamme for allerede på første dag blev jeg inviteret med på 
en køretur med Hans og Luise fra Værløse, der ville op til gletscheren i bil. Jeg tog 
naturligvis med og vi havde en superhyggelig tur, hvor vi næsten nåede helt op og 
gå på gletscheren, men måtte vende inden vi nåede helt op da det begyndte at
styrtregne. Regnen kom i forbindelse med et større tordenvejr, der havde være
under udvikling hele dagen, og det forsatte hele det meste af aftenen hvor vi spiste 
på en hyggelig lille restaurant og så på lyn over Lac de Serre-Poncon samtidig.

At komme rundt og se det smukke alpelandskab i bil og samtidig lære noget af
områdets geografi at kende
fra Jorden, gjorde min appetit
på at komme i gang med flyv-
ningen endnu større, så jeg
besluttede hurtigst muligt at
finde ud af hvornår jeg kunne
komme i luften. Det kunne
lade sig gøre om søndagen,
så lørdag tog jeg i stedet igen
afsted på en tur med Luise og
Hans denne gang en mindre
en af slagsen til bjerget
Chabre og så på drageflyver-
ne, der frygtløs kaster sig ud
deroppe fra. Endnu en appe-
titvækker til min forestående flyvning dagen efter.
Søndag havde jeg aftalt med de franske instruktører at jeg kunne få en Twin Astir
en halv dag og med alt det praktiske papirarbejde i orden, var det ellers bare om at 
holde sig klar til take-off. Min tildelte instruktør viste sig at være en tidligere airline
pilot og han var en virkelig flink fyr, der gav mig en alletiders tur rundt på de lokale 
bjerge ved Sisteron. Jeg fik lov at flyve det meste af turen selv og blev lidt overra-
sket da han uden videre lod mig flyve hele flyslæbet selv uden at sætte spørgs-
målstegn ved om jeg nu også mestrede det, for det skulle jeg nok komme til. Efter 
lidt over to timers flyvning, hvor vi både havde fløjet termik og hang på bjerget Ga-
che, landende vi den tunge Twin Astir og jeg var nok ikke til at skyde igennem af
bar eufori over hvor fedt det var at flyve i det franske. Det skulle bestemt ikke blive 
min sidste tur og med blod på tanden for mere og ambitioner om at nå at flyve op
til gletscheren, var det bare om at få booket en flyver igen en af de nærmeste da-
ge.

Der kom til at gå indtil torsdag før muligheden var der og der stod en Duo Discus
klar til mig, men selvom der ikke blev fløjet i nogle dage, var det umuligt at komme 
til at kede sig.
Morten og Felipes unger havde nemlig opdaget, at der var kommet en legeonkel
på pladsen, undertegnede, som både gad og spille fodbold og tage med i ”bade
Gorgen,” Gorge Meouge, og give den som ”bademester.” Det havde vi meget sjov
ud af en eftermiddag, hvor mændene fløj og konerne, ungerne, undertegnede, og
de enkelte gutter, der ikke skulle flyve, tog med.
Om søndagen var der samtidig også kommet flere til fra Danmark, blandt andre
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Jesper og Michael, der havde lovet at tage min racercykel med i deres biler, så jeg 
kunne komme ud og prøve kræfter med cykling i de stejle alper. Det gav mig end-
nu mere at se til og se frem til i de kommende dage, for der er masser af udfordrin-
ger for en cykelenthusiast som mig omkring Sisteron. Tak til Jesper og Michael for 
besværet med at tage min cykel med.
Knu’, Bo Leth og Vinther var også nogle af de nyankomne over weekenden, og
med en stor del af den hårde kerne fra Kaldred samlet på ”Kaldred Syd” blev der
naturligvis hurtigt strikket en lille fest og et stort måltid mad sammen som det jo
hører sig til på Kaldred, ligegyldigt hvor i Verden det bliver etableret. Disse begi-
venheder samt en længere endnu en heldagstur til Gorge du Verdon med Luise og 
Hans fra Værløse var hvad tiden blev fordrevet med indtil jeg igen skulle flyve om
torsdagen. Man keder sig som sagt ikke i Sisteron!

Jean-Pierre Ros var navnet på
den instruktør jeg skulle op med
torsdag. På forhånd var målet
gletscheren, intet mindre kunne
vel gøre det, selvom jeg måske
ikke var helt så oplagt på dagen.
Når først jeg kom i luften gik jeg
dog ud fra at jeg kunne genfinde
mig selv og få en god flyvetur ud
af det. Jeg ved ikke om Jean
Pierre havde det på samme måde 
som mig, men da først vi kom i
luften var han i hvert fald heller
ikke specielt oplagt. Han startede
med at begå en grim fejl ved at
koble alt for tidligt ud fra slæbet og vi befandt os således i godt 500 meter ude midt 
i dalen i det han troede var tørtermik som skulle bære os op på Gache. Det udvik-
lede sig i stedet til noget reduceret synk, og tvang os længere ud i dalen i håb om 
termik. Mit forhold til instruktøren var på det tidspunkt ikke for godt idet han stædig 
og irriteret på sig selv over sin fejl, ikke levnede plads til at jeg fik et ord indført
overhovedet, og med det dårlige engelsk han samtidig talte havde jeg svært ved at 
samarbejde konstruktivt med ham. Det endte med at blive den dårligste flyvning
jeg nogensinde har haft, og jeg havde overhovedet ikke lyst til at forsøge på en tur 
mere da vi landede efter blot 23 minutter. I et desperat forsøg på at få lidt løft hav-
de Jean Pierre cirklet termik i 150 meter på tværbenet i landingsrunden og min
fornemmelse af hvad der var god flyvning var blevet sat seriøst på prøve. Dårlige
oplevelser lærer man heldigvis af, og selvom jeg svor at jeg ikke ville flyve med
ham mere, fik vi senere på ugen en flyvning op til gletscheren på 4 timer og 20
minutter hvor jeg så hvor god han virkelig var og derfor tilgav ham hans dårlige
dag.

De sidste folk fra Værløse var taget hjemad om torsdagen og i weekenden tog
også Morten og Felipe afsted mod de hjemlige himmelstrøg. Det gav en lidt anden 
stemning på pladsen nu hvor alle ungerne var væk, men det gav mig blot tid til at
komme i gang med cyklingen de dage hvor jeg ikke havde planlagt at flyve. Min
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tredje flyvning havde jeg booket søndag, så fredag og lørdag blev brugt på at køre 
til Sisteron på cyklen og tage på sightseing tur på Citadellet og andre seværdighe-
der derinde. Lørdag på vej hjem fra Sisteron besluttede jeg, at jeg ville prøve kræf-
ter med Gache på cykel og se om jeg kunne nå toppen så jeg kunne komme op og 
få taget billeder af svævefly deroppe fra, mens de fløj forbi ved siden af klippen.
Det lykkedes uden problemer at køre op så de første erfaringer med bjergkørsel
på raceren blev gode.

Min flyvning om søndagen foregik også i en Duo Discus og blev til en 2 timer og
25 minutter med en alletiders instruktør, der virkelig havde lyst til at lære fra sig.
Termik-flyvning blev træ-
net virkelig intenst på
bjerget Malaup og det var
med masser af lærdom i
rygsækken at vi landede
”Delta Golf” hvor jeg som
en anden ”Maverick” fra
Topgun snakkede smart
flyverengelsk i radioen i
landingsrunden. Efter en
god flyvning i Sisteron
hører et godt restaurant
besøg og dem blev der
mange flere af i den sid-
ste uge vi var der.

Med tre flyveture på kontoen og hen ved fem flyvetimer i bogen var de mål jeg
havde sat hjemmefra mere end opfyldt, men hvorfor stoppe med flyvningen og
oplevelserne her, når der ligefrem står en Duo og venter på en? Tirsdag bookede
jeg en flyver igen og fik her fornøjelsen af at flyve med Sisterons flyvechef Jerome. 
At han er en dygtig pilot skal der ikke herske tvivl om, og han havde inden vores
flyvning lovet mig, at jeg ville have flyveren til rådighed hele dagen og at han nok
skulle give mig en ordentligt sightseeing der rakte meget længere end lokalområ-
det. Lidt over middag tog vi således afsted i et langt slæb til Trainon, koblede ud
og termede 500 meter, hvorefter vi var klar til at gå afsted på stræk. Målet var den 
klassiske rute over bjergene Dormillouse, til Morgon, Guillaume, og videre op mod 
gletscheren. Oppe ved gletscheren mente Jerome ikke at vejret ville udvikle sig til
at vi kunne krydse dalen og flyve op over gletscheren, så i stedet stak vi sydpå og 
termede på hele turen ned til Gorge du Verdon kun en enkelt gang omkring Barce-
lonette. Det var således bare ligeud via den lange bjergryg, der løber hele vejen,
med 160 km/t på klokken og skarpt udkig efter andre fly. Ved Gorgen blev der ter-
met tæt med en del andre fly, hvorefter vi stak næsen hjemad mod Sisteron over
Puimoisson og en kæmpe cumulus, som jeg ved egen hånd vandt over 800 meter
under. Der var virkelig ros fra bagsædet der.
Vi ankom til Sisteron i omkring 1500 meter, og med den højde og masser af tid,
var der ingen grund til at lande. I stedet vandt vi 500 meter og overvejede om vi
kunne nå op til Pic de Bure, som jeg ikke havde set tæt på. Vi måtte dog vende om 
på vejen og vendte i stedet tilbage over Malaup til Trainon for igen at stige til vejrs 
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til de 2000 meter. Der var på det tidspunkt gået lidt over fire timer og jeg begyndte 
at overveje muligheden for at kunne skrive min første femtimers i min logbog. Jero-
me mente ikke at der var meget mere vi
skulle nå på flyvningen, så jeg fik ham over-
talt til at ”bade” højde af med en lang rund-
tur i dalen og ned over Sisteron by. Han
sagde flere gange undervejs, at nu var det
vist tid til at trække bremser og lande, men
jeg var stædig nok til at vi lod være, og vi
landede således helt perfekt efter 5 timer
og 7 minutter, efter den vildeste flyvetur jeg
har haft til dato. Tusind tak til Jerome for en 
fed oplevelse!

Med fire dage tilbage i Sisteron var det bare 
om at få mest muligt ud af det og planlæg-
ge tiden så godt som muligt for at nå alt det 
jeg gerne ville. På de sidste par dage lykke-
des det mig således at nå en flyvning mere, 
den tidligere omtalte tur med Jean Pierre til
gletscheren samt at bruge en hel dag på
racercyklen i et forsøg på at erobre bjerget
Lurens 20 kilometer opkørsel. Jeg nåede
også at komme med på en køretur med de
andre PFG’er, hvor vi kørte ud og så på de
forskellige udelandingspladser i den sydlige 
del af området samt fik ingeniørnørdet lidt og kigget på et par dæmninger efterfulgt 
af en god middag som det jo hører sig til i det selskab. Alt dette lykkedes at nå helt 
uden stress, og hvis jeg alt i alt skal gøre turen op i tal fik jeg logget 5 flyveture og 
14 timer og 2 minutters flyvetid samt godt og vel 200 kilometer på racercyklen i
Sisteron og omegn. Derudover fik jeg fornøjelsen af at besøge mindst 10 forskelli-
ge restauranter og ca. det samme antal ture i poolen på campingpladsen, men det 
er en helt anden statistik. På turen hjem til Danmark fulgtes jeg med Bo og vi an-
kom til Middelfart 31. Juli, hvorfra jeg tog toget det sidste stykke hjem til Sjælland
med rygsækken fuld af oplevelser.

Tak til alle for en fantastisk fed ferie og for deres gæstfrihed og venlighed overfor
mig. Jeg fik tusindfold mere ud af den ferie end jeg nogensinde turde drømme om. 
Hjemmefra havde jeg ikke regnet med andet end at måske ville komme til at flyve
en eller to ture i de franske fly og så ellers bare være på pladsen og hjælpe til
mens jeg fik lidt sol på kroppen. Det ville have været fint nok,  jeg var overvældet
over blot at få muligheden for at komme gratis til Frankrig. Det jeg fik var i stedet
var fjorten dage med uforglemmelige oplevelser såvel i luften som på jorden ved
de mange ture jeg var med på, og en helt unik oplevelse af hvad svæveflyvere er
for et dejligt folkefærd. Tak til alle.
Vi ses i Sisteron til sommer!

Søren Zebitz
zebitz@hotmail.com
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S-Teori 2005

Hermed indbydes du til at deltage i PFG’s S-teorikursus som holdes i tiden 1/2 –
6/4-2005

efter følgende plan:

Lærene i de enkelte fag er:
Antal

Fag: Lærer: Timer:
Love =  Love og bestemmelser Niels Erik Kaiser 6
Meteo =  Meteorologi Knu’ Andersen 8
Aerod = Aerodynamik Iver Christophersen 8
Flyve  = Flyvelære Henrik Vinther 8
Mater = Instrument og materiellære Jan Bagge 9
MYB = Menneskelige ydelser og Bo B. Madsen 6

Begrænsninger
Forpr = Forprøve 3
Pepet = Repetition 3
Prøve = Afsluttende prøve 3

        DAG
TID

Tirsdag
01/02

Torsdag
03/02

Tirsdag
08/02

Torsdag
10/02

Tirsdag
15/02

Torsdag
17/02

1800-1850
1900-1950
2000-2050

Flyve
Flyve
Meteo

Mater
Mater
Mater

Love
Love
Flyve

Mater
Mater
Mater

Love
Meteo
Meteo

Mater
Mater
Mater

        DAG
TID

Tirsdag
22/02

Torsdag
24/02

Tirsdag
01/03

Torsdag
03/03

Tirsdag
08/03

Torsdag
10/03

1800-1850
1900-1950
2000-2050

Love
Love
Meteo

Meteo
Meteo
Aerod

Aerod
Aerod
Love

MYB
MYB
Meteo

Aerod
Flyve
Flyve

Meteo
MYB
MYB

        DAG
TID

Tirsdag
15/03

Torsdag
17/03

Tirsdag
22/03

Torsdag
24/03

Tirsdag
29/03

Torsdag
31/03

1800-1850
1900-1950
2000-2050

Aerod
Aerod
Flyve

MYB
MYB
Aerod

Påske
Påske
Påske

Påske
Påske
Påske

Aerod
Flyve
Flyve

Forpr.
Forpr.
Forpr.

        DAG
TID

Tirsdag
01/04

Onsdag
06/04

1800-1850
1900-1950
2000-2050

Repet.
Repet.
Repet

Prøve
Prøve
Prøve
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Marianne Watz
mwt@pfg.dk

Undervisningen, prøverne og repetitionen foregår på DTU.
Prøven er kl. 19.00 og tilmeldingsfrist er mandag d. 21/03-2005
Der vil i undervisningen blive brugt følgende materialer:

Fag: Materiale:
Love DSvU’s kompendium i Love og bestemmelser 2005.

Nyeste ICAO kort.
Meteo Flyvehåndbogen, Meteorologi I og II.
Aerod Flyvehåndbogen, Aerodynamik.
Flyve Flyvehåndbogen, Flyvelære 2. udgave.
Mater DSvU’s kompendium i Materiellære.
MYB DSvU’s kompendium i MYB og PDM

Priser:
Kursusgebyr: Kr. 1000 (PFG-medlemmer er dog gratis)

(FVS afregner med egen klub).
Prøvegebyr: Hele prøven Kr. 310 (for medlemmer af DsvU)

Delfag Kr.   90 (for medlemmer af DsvU)
Hele prøven Kr. 615 (for øvrige)
Delfag Kr. 180 (for øvrige)

Se mere i klubmeddelelse nr. 37 fra DSvU, af 01.12.04

Tilmelding til Marianne Thomsen på mwt@pfg.dk

Reparation af telthangar

Lørdag den 20. november blev
vores telthangar repareret, det var
på høje tid, da surringerne var
noget mere medtaget end først
antaget.
Bo Beltoft, Børge Nielsen og Ben-
ny Graves fik ved fælles hjælp og
god brug af den lift der var lånt til
formålet, de slidte surringer skiftet
og de løse, blev igen sat fast.
Hermed skulle vi gerne have en
telthangar der kan holde i nogle år
igen.
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Følgende er sakset fra www.DMI.dk:

Artiklen handler om vejrforholdene på vores ”husbjerg”, Røsnæs. Så er det jo man 
tænker ”hvorfor tage til Sisteron når vi har bølgerne lige uden for døren”.

Røsnæs ragede op

Når barometret står på SMUKT om vinteren...
Højtryk forbinder vi med solskin og klart vejr. Sådan er 
det ikke nødvendigvis om vinteren. I det klare vejr af-
køles jordoverfladen, og der dannes tåge eller lave
skyer. Det kalder meteorologerne bundkulde. Fordi
skyerne ligger så lavt kan selv små bakkedrag som for 
eksempel Røsnæs i Vestsjælland sætte deres spor...

NOAA-satellitbilledet fra 10. december 2004 kl. 12
viser en bundkulde-situation. Næsten hele landet er
dækket af lave skyer, hvis struktur viser vindretningen. 
Den er mest fra syd - men i Skagerrak og over Syd-
sverige fra sydvest, styret af højtrykket, der har sin
kerne over Polen.
Det er således kold overfladeluft fra Tyskland, der
strømmer op over landet, og det ses umiddelbart, at
terrænforhold og temperaturforskelle sætter sit præg
på mønstret. Havet er relativt varmt, og det medfører
en udtynding og opdeling af skydækket i små
'konvektive celler'. 

Indflydelsen fra Lillebælt strækker sig langt op over
Jylland, og Storebælts påvirkning kan følges op til
Göteborg-kanten. Røsnæs udgør en 'tærskel' i strøm-
ningen, som tydeligt ændrer strukturen. Det ses tyde-
ligt på det andet billede, som er fra satellitten AQUA. 
På læsiden af halvøen optræder en række meget regelmæssige bølger, såkaldte
bjergbølger, der dannes, når stabil luft blæser over en hindring. Men bjerge på
Røsnæs? Nej, ikke i sædvanlig frstand, kun bakker op til ca. 60 meters højde, men 
i betragtning af de atmosfæriske forhold er det også meget.

Det kolde bundlag var kun to-tre hundrede meter tykt, afgrænset opad til af et 'låg' 
eller spærrelag i form af en usædvanlig kraftig inversion. Under låget var tempera-
turen

nær frysepunktet med en fugtighedsgrad på 100 %, men mindre end 100 meter
højere oppe var der 10-12 graders varme med en fugtighedsgrad så lav som 2 %. 
Bølgedannelsen skete på overgangen mellem de to luftmasser, altså i inversions-
laget.

Bølger i Danmark

Røsnæs lavede 'uorden' i 
skyerne. Langeland ne-
derst i billedet. Foto fra 
den amerikanske Aqua-
satellit.
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Meteorolog Søren Brodersen snakker fast men også lidt løst om DMI, vejr og
vind og der bliver også tid til en rundvisning i Vejrtjenesten.
Vi får en indsigt i meteorologernes hverdag, deres værktøjer og hører måske
også lidt om de tricks meteorologerne benytter sig af.
Mon ikke der også kan blive lejlighed til at snakke lidt svæveflyvevejr og
høre lidt om hvordan man spotter termik via internet ?
Et arrangement på 2-4 timer afhængigt af spørgelysten.

Kørevejledning:

Hvis I kommer fra motorvejen og kører ind til KBH via Lyngbymotorvejen skal
I køre frem til Hans Knudsens Plads og lave et U-sving tilbage mod nord. Men
hold til højre så I ikke kommer tilbage på motorvejen. 100m mod nord kommer
Jernbanebroen ved Ryparken station og lige inden den er der en uanseelig
sidevej til højre med et DMI-skilt. Parker til højre for receptionen.

Vi mødes ved receptionen kl.19 og da vi samlet går derfra til auditoriet -
gennem 2 sluser - er det vigtigt at alle er der så rettidigt som muligt.

Arrangementet foregår på DMI, Lyngbyvej 100, København Ø.

Tilmelding til Axel axm@pfg.dk eller Marianne mwt@pfg.dk
Der er et maks antal deltagere på 30, så først til mølle princippet gælder.

Besøg på DMI 10. januar 2005 kl. 19.00

NOAA-billede af DK i vinter-
højtryksvejr med Røsnæs, 
der rager op. 10. december 
2004.

Kraftige inversioner som den beskrevne virker som
et spejl for såvel lydbølger som elektromagnetiske
bølger. Der optrådte da også forstyrrelser på radar-
og tv-signaler i perioden.
Af John Cappelen og Leif Rasmussen
Redaktion Bjarne Siewertsen, bsi@dmi.dk

DMI, 14. december, 2004
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkom-
men:

Jan Jarshøj (passiv)
Gitte Kargaard Sørensen (passiv)

Et stort tillykke med radiobeviset til:

Søren Zebitz og
Christian Krog Madsen.

I mange år har Flyvegruppen holdt et større Nytårsarrangement på Kaldred,
men det er glippet lidt de senere år, fordi folk ikke på forhånd var sikker
på at der blev noget og derfor lavede arrangementer til anden side. Det vil
vi gerne undgå i år ved allerede nu at annoncere vore hensigter. 

Der er i år en hel weekend efter nytår, dvs en strålende lejlighed dagen
derpå til en flyvetur hvis vejret og hovedet er til det eller en god
spadseretur efterfulgt af en ordentlig nytårsfrokost.

Nytårsmenuen vil selvfølgelig primært være: Kogt torsk med hele galleriet af
tilbehør. For ikke-fiskespisere vil der som sædvanlig kunne bydes på
almindelig oksefilet.

Tilmelding til Knu´eller Michael (m.krogh@mail.dk) med angivelse af madønske.

Såfremt det mod forventning viser sig at holdet skulle være for småt til at
fylde Klubhuset, vil arrangementet blive hos Knu´og Anita i Herlev.

Nytår på Kaldred

Knu’ T. Andersen
kta@flsmidth.com

Generalforsamling 2005
Vi afholder generalforsamling onsdag d. 9 marts 2005 kl. 19:30 i auditorium 51, 
bygning 208 på DTU.  Indkaldelse med årsberetning og regnskab udsendes til 
februar i form af PFG-nyt nr. 1/2005.
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Tid og sted. 16. september 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 06. august godkendt.
2. Administration.
        Post ind Brev fra advokaten ang. stiftelse af Kalundborg Flyveplads

ApS, til underskrift hos bestyrelsen. Revideret anparts-
haver overenskomst, låneaftale med Kalundborg 
kommune.
Brev fra Alm. brand vedrørende bygningsforsikring, 
(Værkstedet). Fornyelse af bygningsforsikring. Det er en 
fem års aftale der skal forlænges med 5 år, hvis vi 
forlænger den med 5 år får vi stadig 15% rabat. Hvis den
ikke forlænges for en 5års periode vil den stige med 18%.
Brev fra biblioteksstyrelsen med udbetaling af anden rate
af tilskud til udgivelse af PFG-nyt, Faktura fra SLV for 
Polytten på kr. 895.-

        Uddannelse Christian Krog Madsen har fået S.
N-BEG er opstartet 23. August.

        Medlemsmøder Mogens Møller har inviteret til rundvisning på sin 
arbejdsplads Naviair.
Sæsondebriefing holdes 16. november på værkstedet.

        PR-arbejde Der afholdes åbent hus på DTU, fredag d. 24 september.
3. Økonomi.
        Status Likviditeten er i øjeblikket på 70.000,-
4. Materiel.
        Fly Hjulklappen er monteret på P2 igen.
        Polyt 5 Der er blevet repareret nogle småting. Radio m.m.
        Spil KF har foreslået at vi skaffer os af med det gamle spil. Det 

har vi accepteret.
        Traktorer Batteriet til den blå traktor mangler.
       Generelt Anders er begyndt at kigge på sjakbajser til vinterens 

overhaling.
Logger til W7 har fejl. Man kan ikke hente data ud af den,
den skal sendes til reparation. Bo sørger for den bliver 
sendt.

5. EKKL.
        Flyveplads Der er nået enighed omkring flyvepladstaksterne og vi er

klar til at underskrive papirerne.
Vi skal have registreret de bygninger som er omfattet af 
låneaftalen, specielt skader og deslige, Så vi kan 
dokumentere deres stand.
Vi kan godkende taksterne som de er, der mangler 
afklaring på, hvor ofte der skal betales. Der foreslås hvert
kvartal.
Miljø/støjberegning hvem laver den og hvornår?

Referat af bestyrelsesmøde 16/09-2004
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        Klubhus ADSL virker igen.

6. Værksted. Der skal ryddes gevaldigt op på værkstedet inden vinterens
arbejde starter.
Det forslås at blive gjort en lørdag, hvor man indkalder til
oprydning om dagen, og videohygge om aftenen. Det vil 
være godt at få kemikalierummet gennemgået, og lavet en
liste over de kemikalier vi har, hvad de bruges til og hvordan
de bruges.

7. Flyvning.
        Aktivitet Der har været afholdt sensommerlejr 4 – 12. september.

Der har været afholdt Sjællandsmøde hos PFG på Kaldred
d. 13. september. Der var 15 deltagere.
Der er fløjet mere i august i år end samme måned sidste år.
Men samlet i år har vi fløjet ca. 100 timer mindre end sidste
år.

8. Langsigtet planlægning Ansøgning om penge til transportvogne. Kim
tager kontakt til Vinter, Lars Sverre og Michael Krog om at få 
lavet en ansøgning til Amtet.

        Krystalkugleudvalg: Der er planer om et møde efter sæsonafslutning.
9. Uds. til medlemmerne Der arbejdes på PFG-Nyt til udsendelse snarest.
12. Næste møde Torsdag d. 14 oktober klokken 18.30 hos Finn.

Referat af bestyrelsesmøde 14/10-2004
Tid og sted. 14. oktober 2004 kl. 18.30 hos Finn.
Deltagere Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, 

Marianne Watz, Anders B. Christensen, Kim Zambrano og
Finn Passov

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde. 16 september godkendt.
2. Administration.
        Post ind Forespørgsel og dato vedr. PR-seminar fra unionen. Er 

videregivet til Christian Krog Madsen.
Brev fra Para Service, hvis vi indleverer faldskærme inden
1. november får vi det billigere.
Brev fra DIF, vedr. medlemsfordeling.
Brev fra advokatfirmaet Svend O. Hansen der rykker for 
svar på stiftelsesaftale.

        Post ud Ansøgning om tilskud til PFG-nyt er sendt til 
biblioteksstyrelsen.

        Medlemmer Jørgen Bachmann er afgået ved døden 5. oktober 2004,
Torben Kristensen meldt passiv (fra aktiv).

        Uddannelse Ændring af prøvemedlemskab, vi vil lave en lille logbog til
de starter der er med i prøvemedlemskabet, så vi sparer
penge på logbøger, ved dem der ikke bliver meldt ind. Det

Marianne Watz
mwt@pfg.dk
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er en mulighed at ændre prøvemedlemskabet fra 10 til 6
starter, så det hurtigere bliver afgjort om de vil melde sig ind, 
og nemmere for kassereren at håndtere.
Jeppe Nicolaisen påtager sig at lære at kører den blå traktor, 
så han til næste sæson kan omskole andre.
Er der tilslutning til at afholde teorikursus i vinter. Marianne
tager kontakt til Værløse. PFG har ca. 3 kandidater.
Søren Zebitz og Christian Krog Madsen har bestået radio
kursus.

        Medlemsmøder Værkstedsoprydning og hygge lørdag d. 6. november.
Gløgg og billedaften afholdes d. 9. december.
Generalforsamling afholdes d. 9 marts 2005. kl. 19.30
Sæsonstart d. 19. marts 2005.

4. Materiel.
        Polyt 5 Der er snak om at lade enkelte udvalgte slæbepiloter fra KF

flyve Polytten. Dette ser vi ikke som noget problem, men hver 
enkelt skal godkendes hos PFG. Forsikringsspørgsmålet
skal undersøges, så der ikke er nogen  der ikke er dækket.
Det vil for os være ok hvis de er passive medlemmer hos
PFG når de er aktive hos KF.
Startvogn Der kommer luft ind i brændstoftilførslen, så den
skal udluftes inden hver flyveweekend. Returslangen skal
udskiftes.

5. EKKL.
        Flyveplads Vi skriver under på stiftelsesaftale dags dato. Den 

videresendes til Kalundborg flyveklub og Kalundborg Aviation 
for underskrift.
Der er købt en trådløs telefon til flyvepladstelefon, dette er
ikke så smart. Det ville være bedre med en mobil, som den
der passer pladsen kan have på sig. Ellers skal den 
eksisterende kunne viderestilles. Jeppe følger op på det.

        Klubhus Det vil være rart at få annekserne færdige.
Bjælkerne i loftet er knækkede og er blevet forstærket. Disse 
skal forstærkes ordentligt, og det bør gøres samtidig med at
stuen renoveres.
Det vil være godt at få et brandmeldesystem i klubhuset. Finn 
undersøger marked for hvad der er og priser.
Forslag om IP telefoni – vi vil gerne se internettet kører stabilt 
i en periode før vi overgår til noget andet.

6. Værksted. Værkstedsvedligeholdelse 6. november skal meget gerne
munde ud i et rent værksted og orden i kemikalierne.
Autogruppen vil gerne have et møde med os i næste måned
vores forslag er uge 46. Det er i orden.
De vil gerne købe vores motorværksted. Dette er slet ikke
interessant.
Har vi fået sat varmemålerne op?
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Marianne Watz
mwt@pfg.dk

7. Flyvning.
       Aktivitet Ide om at afholde landingskonkurrence på dagen til 

væddemålsfesten.
        Generelt Ønsker om bedre diskussion om flysik, bedre udbringelse til

medlemmerne om de hændelser vi har på pladsen, generel
opfordring til at lave bedre cockpitcheck.

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Anders B. Christensen er indtrådt i 

krystalkugleudvalget.
9. Uds. til medlemmerne PFG-Nyt er omdelt i dag.
12. Næste møde Torsdag d. 18 november, klokken 18.30 på 

værkstedet  (Bo).

Referat af bestyrelsesmøde 18/11-2004
Tid og sted 18. november 2004 kl. 18.30 på værkstedet.
Deltagere Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne 

Watz, Anders B. Christensen, Kim Zambrano.
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde. 14. oktober godkendt.
2. Administration
        Post ind Brev fra GF forsikring vedr. koncentration af GF forsikrede

fly.
Brev fra Sv. O Hansen vedr. flyvepladsen, der anerkender
modtagelse af ampartshaveroverenskomst, og efterlyser
stiftelses dokumenter.
Bekræftelse fra advokaten med at han har modtaget 
stiftelsesdokumenterne.
Helle Marckmann takker for kransen til Bachmanns 
begravelse.
Brev fra lite flite med henblik på udskiftning af sikringsseler.

        Post ud Axel har returneret svarskema til GF forsikring vedr. 
koncentration af GF forsikrede fly.
Stiftelsesdokumenter er afsendt til advokaten.
Der er budt 2500 kr. på en brugt Cirrus krop, det er sendt pr. 
mail.

        Medlemmer Nye: Jan Jarshøj - passiv, Gitte Kargaard Sørensen - passiv. 
Thomas Baastrup Jakobsen - passiv (fra aktiv). Jørgen Søe
Westergaard - passiv (fra aktiv).

        Uddannelse Vi skal planlægge / afholde teori kursus. – Værløse meddeler 
at de har ca. 6 elever. Det undersøges om Værløse afholder
radio kursus og hvor når.

        Medlemsmøder Sæsondebriefing afholdt 16. november.
Gløgg- og billedaften afholdes d. 9. december.
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Generalforsamling afholdes 9. marts 2005. kl. 19.30.
Sæsonstart 19. marts 2005.

        PR-arbejde Deltagelse i DSE messen.
Er der stadig studenter-TV på DTU, kan vi lokke dem på 
besøg?

3. Økonomi
        Status Jørgen Søe var indskudsmedlem, så hans indskud er 

overført til hans medlemskonto, dermed er vores medlemslån 
nedbragt med 40.000.

4. Materiel
        Fly Duo’en er kommet hjem til værkstedet. K-8 og K-13 skal 

hurtigst muligt hjem til værkstedet. K-8 er nedspændt og står
på vogn. Bo tager K-8 med hjem fra Kaldred på lørdag hvis
vejret tillader det. K-13 skal spændes ned.

        Polyt 5 Jan Jarshøj er blevet omskolet til polytten.

        Spil Er kommet hjem til værkstedet, og batteriet er pillet af.

        Wirehentere Kaptajnens gamle Mercedes står ved værkstedet, og det
undersøges hvordan og om den kan bruges til wirehenter.
Den skal ryddes op/rengøres, oplukning af motorhjem skal
tilpasses. Den er i fin stand, baghjulstrukket. Der skal laves et 
ophæng til wirer. Ideer efterlyses.

        Generelt 01 skal ud af værkstedet.

5. EKKL
        Flyveplads Vinther har en ide om at søge penge til nyt tag til hangaren.

Hvis hangar taget skal laves, vil det være smart samtidig at få 
lavet taget på carporten.
Beskæring af vestenden. Vi kan ikke bare beskære uden at
få lov. Beskæring på flyvepladsen skal være godkendt af
flyvepladsen, det vil sige Torkild, som står med ansvaret over 
for kommunen.
Beskæring af beplantning uden for flyvepladsen skal 
godkendes af den der ejer den pågældende grund.
Vores ønske er at der bliver beskåret så meget at det er 
hensigtsmæssigt for svæveflyvningen.

        Klubhus Knu’ vil gerne have et større beløb til istandsættelse af det
ydre på klubhuset. Vi vil godt have et overblik over hvad han
har i tankerne. Det foreslås at Knu’ gennemgår sine ideer
med f.eks. Anders og Finn, med henblik på at det kan komme 
på budgettet.
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Tid og sted: den 10/11-2004, bygning 237, DTU

Tilstedeværende:
PFG: Axel Morgenstjerne, Bo B. Madsen, Jeppe T. Nicolaisen & Poul G. Jensen.
PF-Auto: Peter Gamborg Jensen, Erik Grave
Referent: Bo B. Madsen, PFG

Gennemgang af fælles forsikringer vedr. bygn. 237. PGJ gjorde opmærksom på at vi p.t. ikke 
har nogen indboforsikring, der dækker f.eks. indbrud og tyveri fra værkstedet. PF-Auto mister 
i forvejen meget værktøj, og mente at en sådan forsikring derfor hurtigt ville blive opsagt af
forsikringsselskabet. Såfremt PFG ønsker indboforsikring for egen halvdel af bygn 237 må de 
selv tegne den og/eller lægge den sammen med forsikring for klubhuset på Kaldred.

Bygn 237 i øvrigt. PFG har fejet blade ned fra deres del af taget og drænet 2 ”søer”. PF-Auto
vil gøre det samme for deres del snarest. 2 varmemålere er doneret, men endnu ikke sat op. 
PF-Auto har en VVS-mand blandt medlemmerne som har lovet at sætte dem op, men han
har endnu ikke haft tid. I mellemtiden afregnes varme fortsat efter arealbaseret fordelings-
nøgle. PFG og PF-Auto har i forvejen separate el-målere, så her er intet problem. PF-Auto
oplyste at de på et tidspunkt har fået nye lys-armaturer fra teknisk forvaltning. Det er muligt
noget tilsvarende kan gøres hos PFG.

Aftalen vedr. parkering bag bygn. 237 har fungeret tilfredsstillende indtil nu. Kortvarig parke-
ring ud for PFG’s vognport er OK, når blot vognen kan flyttes med kort varsel. Dvs at hvis
ejeren ikke er tilstede skal nøglen sidde i bilen eller ligge på kontoret hos PF-Auto.

Diskussion om belægning på området bag bygn 237: Flisebelægning bag PF-Auto er noget
slidt, og mange fliser ligger løse. Grusbelægning bag PFG’s værksted bliver mere opkørt og
mudret end tidligere efter at teknisk forvaltning har etableret materielgård og åbnet for kørsel 
bagom bygningen. Hvis/når belægningen på et tidspunkt skal renoveres må vi gøre en fælles 
indsats.

Eventuelt: KF’s & PFG’s gamle spil sættes til salg på PF-Autos opslagstavle.

Møde mellem PF-Auto og PFG

6. Værksted Sætte en ønskeseddel op på værkstedet, hvor man kan 
notere de materialer man savner.
Bo og Axel har afholdt møde med Autogruppen, vi afventer
referat.

7. Flyvning
        Aktivitet vi har fløjet 525 timer, det er det 3. dårligste år i 30 år.
        Generelt Bo B. Madsen, Stig Øye og Morten Bennick deltager i møde

vedr. sjællandsk luftrum.

10. Eventuelt Diskussion om priser og flyvning i Duo’en.
Udarbejdelse af telefonvagtlisten - Marianne
Flyvetilmelding online, hvor er det kommet til.
Jubilæumsskrift, hvad sker der med det, Bo kontakter 
Vinther.

12. Næste møde 16. december, hos Marianne 18.30. Marianne Watz
mwt@pfg.dk
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Torsdag den 25. november 2004 klokken 1900 i KDA huset i Roskilde.
Deltagere :
Teknik- og Luftrumsudvalget: Jens Feldborg (JF) (Formand)

Mogens Bringø (MB)
Søren Taarnhøj (ST)

Værløse Ole Pilgaard
PFG Bo Beltoft Madsen
PFG Stig Øye
Midt Jens Binderup
Midt Tom Jørgensen
FFF Jens Hansen
Tølløse Svend Andersen
Tølløse Jens Peter Jensen
DSvU Helge Hald
DBu Poul Henrik Sørensen
Endvidere : Jørn Vinther (JV) - (Referent)
Dagsorden :
1. Velkomst ved Jens Feldborg
2. Briefing af Mogens Bringø og Søren om status for CPH area forhandlinger og

samarbejdet med Naviair generelt.
3. EASA/EAS/SLV
4. Eventuelt
1. Velkomst ved Jens Feldborg

JF bød velkommen og belyste baggrunden for mødet.
2. Briefing af Mogens Bringø og Søren Taarnhøj om status for CPH area

forhandlinger og samarbejdet med Naviair generelt.
MB og ST briefede om det oprindelige oplæg til udformning af CPH Area samt 
reaktionerne fra Naviairs forhandlere.

- MB og ST briefede dernæst om endnu et arbejdsmøde med Naviair Roskilde den
27. oktober , hvor Naviair havde udvist betydelig mere imødekommenhed.
Resultatet kommer i offentlig høring i november med 4-6 ugers høringsfrist. Senest 
13. januar skal alt være klar til trykning af nye ICAO-kort 2005. Arbejdspapir
vedhæftes som bilag visende foreløbigt forslag til CPH Area m.v.

- JF pointerede at der nu satses på en god administrationsaftale af de nye T, S og N 
områder. Arbejdet går i gang så snart den endelige udformning af CPH Area
kendes efter høringsperiodens udløb.
Husk at indsende ”luftrumsrapport” når man oplever problemer med flyveledelsen.

3. EASA/EGU/EAS/SLV
JF briefede om EASA situationen og vor indflydelse i EASA. EGU og EAS er
sparringspartnere, men det er svært sat følge med i den papirløse informati-

onsstrøm, som udgår fra EASA´s hjemmeside. Også SLV har tydeligvis store pro-
blemer med at holde sig a jour.

Gebyrsituationen blev berørt idet der mandag den 22. nov. havde været møde i
gebyrudvalget. Næste møde bliver tirsdag den 7. december. SLV spiller ud med
store forhøjelser for privatflyvningen, hvilket synes at være i strid med i n t e n t i o -

nerne i den netop vedtagne ændring af luftfartsloven.
4. Eventuelt

Klubber på Sjælland inviteres igen til møde i KDA huset for at koordinere input til
SLV-høringen. MB koordinerer dette. Indbydelsen gælder klubber fra alle unioner,

Referat fra orientering om Luftrum i Konge-
lig Dansk Aeroklub.
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Væddemål 2005

Alle væddemål er med start fra Kaldred, og i en sædet fly og uden brug af motor, 
hvis ikke andet er nævnt. FAI-trekanter skal flyves efter FAI regler, alle andre 
opgaver flyves efter termikliga regler.

Michael Krogh 349,95 km #
Stig Øye Fuldføre 465 km af en 500 km FAI-trekant
Niels Madsen EKKL-Vordingborg-EKKL-Kongsted-EKKL
Knu’ 300 km FAI-trekant
Bo B Madsen 300 km # 
Claus B. Johansen Solo
Erik Trudsø Jespersen 25 timers flyvning.

Væddemålsfest 2004
Årets væddemålsfest blev traditionen tro afholdt på Kaldred den sidste lørdag i
oktober, i år faldt den på d. 30. så hele oktober er blevet udnyttet i år.

Lørdagen bød på regn, så den
planlagte landingskonkurrence
måtte aflyses og erstattes af
hygge foran pejsen.

Festen om aftenen bød som
altid på god mad og vin, samt
hygge og diskussioner omkring
de nye væddemål.

Årets vindere blev hyldet med
sang fra Mortens medbragte
sangerinde.

Søndag var vejret lidt bedre og
der blev skolet, trods sen briefing og en lækker brunch, serveret til ære for Anita
der fyldte rundt den dag.

som er organiserede i KDA.
JF fremhævede problemer med uautoriseret indtrængen i luftrum. På SLV møde
samme eftermiddag var dette område nævnt som et ”indsatsområde” for SLV.

Mødet sluttede klokken 2225
Jørn Vinther (referent).

Distribution:  Udvalget, KDA´s bestyrelse og unioner. 
Luftrumref25nov04
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Stefano Sølv + 100 km FAI-trekant
Jeppe Nicolaisen 150 km #
Peter Fisher Jensen 200 km FAI-trekant

Søren Zebitz S + Sølv
Anita Bondy 10 besøg på Kaldred 
Mette 5 Besøg på Kaldred
Henrik Vinter 300 km FAI-trekant
Mogens Møller 200 km #
Lars Sverre 315 km #
Poul Gregert Jensen 260 km # i en ASW20
Thomas Bucha Christensen 130 km FAI-trekant
Benny Strand 190 km #
Peter Siboni 100 km FAI-trekant
Morten Hugo Bennick 550 km termik-liga opgave
Marianne Thomsen Solo + 1 Sølv.
Kaptajnen 170 km Distance   EKKL-EKKL, med 1 vende-
punkt
Bo Leth Andersen 200 km #
Finn Passov 300 km opgave med min. 1 vendepunkt i Jyl-
land, start og landing på Kaldred.

Axel Morgenstjerne 300 km FAI-trekant
Kristoffer Raun 300 km FAI-trekant
Helle Mackmann Aktiv + 15 starter med instruktør
Lars H, Videkam 330 km #
Iver Christophersen 312 km #
Torben Simonsen 300 km #
Jesper Schmalz Jørgensen 300 km #
Jens Rytter Pedersen 300 km #
Svendstrup Deltage i en 100 km FAI-trekant
Kim Zambrano Sølv + 100 km termikliga opgave
Christian Krog Madsen 200 km # + Sølv
Gitte Resterende sølv
Niels Christian Nielsen 150 km # 
Anders B. Christensen Sølv + 100 km FAI-trekant
Felipe Cvitanich 450 km termikliga opgave

Jens Rytter / Morten Bennick Hvis Jens har 3 flyvninger der tæller med i 
termikligaen, betaler Mortens hans 
væddemålsmiddag.

Indgået på EKKL den 30 oktober 2004 
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Hvornår Hvad Hvor

December
Fre. 31. dec. Nytårsfest Kaldred

Januar
Man. 10. jan.
Lør. 22. - søn. 23. jan.

Besøg på DMI
PR-seminar

DMI  kl. 19.00
Arnborg

Februar
Tors. 17. feb.
Man. 21. feb.

Oplæg og ideer til flyvesæ-
sonen
Sjællandsmøde

Værkstedet kl. 19.30
Tølløse

Marts
Ons. 09. marts.
Ons. 16. - tors. 17. marts.
Lør. 19. marts.

Generalforsamling for PFG
DSE-messe Lyngby
Sæsonstart

DTU bygning 208, kl.19.30
DTU
Kaldred

April
Tors. 20. april. Sommerlejrmøde Værkstedet kl. 19.30

Maj
Tors. 5 - søn. 15. maj. DM Arnborg

Juni
Lør. 4. juni
Lør. 25. juni - søn. 10. juli

Old-boys dag
Sommerlejr

Kaldred
Kaldred

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

Kalender 2004/2005




