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Christian Krog Madsen
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Sekretær:
Marianne W. Thomsen
mwt@pfg.dk

Webmaster@PFG.dk
Christian Krog Madsen, ckm@pfg.dk

Best.medlem:
Anders Bjerregaard Christensen
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PFG-nyt udgivelsesterminer 2004
februar, maj, september og december.

Deadline for materiale til næste blad: 25. 
april 2005. 
Materiale sendes til mwt@pfg.dk.
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Sæsonstart 2005

Onsdag d. 9/3-2005 kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af beretningen.
4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger.
5. Godkendelse af regnskabet.
6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulatiov for det kommende år.
7. Langsigtede handlingsplaner.
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9. Valg af 2 kritiske revisorer.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Vedr. pkt. 1:
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent.

Vedr. pkt. 8:
Bestyrelsen foreslår genvalg til bestyrelsen af: Bo Beltoft Madsen, Jeppe Ni-

colaisen,  Axel Morgenstjerne, Marianne Watz Thomsen og Anders Bjerregård 
Christensen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleanter: Kim Cecilia Zambrano og Finn Pas-

sov.

Vedr. pkt. 9:
Bestyrelsen foreslår valg af 4 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christo-

phersen, Knud T. Andersen og Thomas Bucka-Christensen.

Husk at sæsonen 2005 starter tidligt.

Påsken falder 24-28 marts. Derfor starter vi sæsonen op allerede den 19. marts 2005.

Alle fly er forhåbentlig synet og klar til flyvning på denne dag, hvor mange møder op for at 
få sæsonens første flyvetur og selvfølgelig den altid gode middag i klubhuset om aftenen.

Generalforsamling for Polyteknisk Flyvegruppe
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Årsberetning for 2004

2004 blev indledt med en bestyrelsesrokade, idet Jørgen Bachmann kort før general-
forsamlingen trak sig som formand, og suppleant Anders Bjerregaard Christensen trådte
ind i bestyrelsen.
På Flyvegruppens ordinære generalforsamling 24. marts 2003 genvalgtes bestyrelsen,
der efterfølgende konstituerede sig som følger: Formand: Bo Beltoft Madsen. Næst-
formand: Jeppe Torben Nicolaisen. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Marianne
Watz Thomsen. Bestyrelsesmedlem: Anders Bjerregaard Christensen.

Danmarks Tekniske Universitets repræsentant i bestyrelsen, professor Poul Scheel Lar-
sen, var gået på pension og således trådt ud af bestyrelsen. Som erstatning havde pro-
fessor Jens Nørkær Sørensen indvilget i at overtage posten, men formelt skulle han ud-
peges af rektor hvorfor der gik nogle måneder inden DTU igen var officielt repræsenteret i 
flyvegruppens bestyrelse.

Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft specielle hverv i flyvegruppen i år
2004:
Flyvechef og klubtræner: Morten H. Bennick. Værkstedsledere: Frank C. Jensen og Ste-
fano Fazzi. Klubhusformand: Knud T. Andersen. Materielkontrollanter: Stig Øye, Frans
Pløger, Mogens Møller & Jens Rytter-Petersen. PR-Chef Kristoffer D. Raun trådte tilbage 
i løbet af sommeren og blev afløst af Christian K. Madsen, der også har været webmaster 
gennem hele året.

Året der gik
Flyvesæsonen 2004 fik en lidt skæv start, idet tre af klubbens fly ikke gik igennem det
årlige syn, men måtte en tur på værkstedet igen. Specielt K-13’eren var savnet, men her 
fik vi hjælp fra KF, der var så venlige at dele Puchaz’en med os indtil vores eget skolefly
kunne komme på vingerne igen. Ellers har vores flyvende materiel ikke budt på nogen
problemer i 2004, og også spillet har kørt upåklageligt. Wirehenterne har krævet lidt arbej-
de, men har dog kørt stort set uden problemer, og det meste af sæsonen har vi også haft 
en traktor til at hente landede fly. Tidens tand begynder at vise sig på vores jordradioer og 
også transportvogne har krævet en del arbejde for at kunne bruges til deres formål.

På materielsiden kan vi i øvrigt glæde os over at PFG ikke har haft et eneste havari i
2004, hverken stort eller lille. Vi kan derfor se frem til at få en pæn portion penge tilbage
fra forsikringen. Den pæne havari-statistik er selvfølgelig knyttet til de generelt færre flyve-
timer og starter, og det skal ikke være en sovepude, så vi må fortsat arbejde med Flyve-
sikkerhed. Målet er selvfølgelig nul havarier igen i 2005.

Sæsonen 2004 vil ikke blive husket for den gode termik, for det var en mangelvare i hvert 
fald på Sjælland, og flere af flyvegruppens medlemmer flygtede fra den svigefulde danske 
sommer for at logge nogen flyvetimer i de sydfranske alper. Hen mod Termik-Ligaens
afslutning måtte vi se magtesløse til mens vejrguderne gav alt det gode vejr til Jyderne. I
distrikt Sjælland lå vi på en flot 2. plads, men det hjalp ikke i den samlede stilling, hvor
Skrydstrup henviste os til en 5. plads og dermed nedrykning til 3. division. Det er en udfor-
dring som vi må tage op i 2005, og helst uden at det skal afhænge af en slutspurt som
den vi lavede i 2003, men ikke fik mulighed for i 2004!
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Helt elendigt har vejret dog ikke
været: Der er blevet skolet flittigt
og både K-13 og K-8 har faktisk
fløjet flere timer end i 2003. Lad
os håbe at de gode takter fort-
sætter, så sidste års K-8 piloter
vil kunne ses på timeregnskabet
for P4 og W7 i 2005, og at nye
elever vil holde fortsat gang i K-
13 og K-8.
Flyvegruppens instruktører har
kunnet sende 2 elever solo, og
der er udstedt 3 funklende nye
S-Certifikater. Vi skal heller ikke
glemme at ønske Axel tillykke
med hans guld-diplom og højde-
diamant, som kom i hus ved
Vågå wave camp i Norge.

Der har også været aktiviteter på
landjorden i 2004; Her tæller natur-
ligvis de årligt tilbagevendende begi-
venheder som old-boys dagen, ko-
festen og væddemålsfesten, men
der har også været foredrag med
Arne-Boye Møller og besøg hos
NAVIAIR. Vi må heller ikke glemme
nytårsaften, hvor flere PFG’ere hilste 
det nye år velkommen i klubhuset og 
genoplivede en gammel tradition.
Mange af disse arrangementer er
kommet i stand på medlemmernes
eget initiativ og det er en fornøjelse
at se det engagement der ligger bag.

Flyveplads-sagen er langt om længe kommet på plads. Der har været mange diskussio-
ner omkring samarbejdsaftale, takstregulativer osv. men Kalundborg Flyveplads ApS er
nu stiftet, og Polyteknisk Flyvegruppe ejer en tredjedel af anpartskapitalen. Flyvepladsen
drives fremover af os i samarbejde med Kalundborg Flyveklub og Kalundborg Aviation.
Af andre samarbejdspartnere kan nævnes Flyvestation Værløse Svæveflyveklub, som
stod for undervisning i S-teori sidste vinter, mens PFG så til gengæld arrangerede radio-
kursus for begge klubber. I indeværende vinter bytter vi, så PFG står for kurset i S-teori.

Årets absolut sørgeligste begivenhed indtraf få uger før sæsonafslutningen, da Jørgen
Bachmann pludselig og uventet bukkede under for den sygdom, der ellers så ud til at væ-
re under kontrol. At Jørgen var et højt elsket medlem af Flyvegruppen kunne ingen være i 
tvivl om når man så det talstærke fremmøde af PFG’ere ved bisættelsen. Jørgen vil blive 
savnet, men hans ånd lever videre i Flyvegruppen.
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Flyvegruppen’s flypark har været uændret igennem 2004, men de enkelte fly har selvføl-
gelig samlet flere timer og starter sammen som det fremgår af nedenstående:

Polyt 5, OY-DHP
Polyt 5 har haft 222 operationer i
2004. Det er nøjagtig det samme
som i 2003, omend fordelingen mel-
lem slæb af fremmede, privat-ejede
og klubfly er anderledes.
I forsøg på at få bedre udnyttelse af
vores slæbefly har vi tilbudt udvalgte
KF’ere at blive omskolet til Polyt 5.
Jan Jarshøj sagde ja tak, så nu er
der en kandidat mere hvis man
mangler en slæbepilot. Dette er sket
relativt sent på sæsonen så vi har
endnu ikke kunnet se nogen effekt,
men det kan forhåbentlig få en virk-
ning i 2005.

Flyvevirksomhed
Årets aktivitetsniveau ses i følgende statistiktal. For klubbens fly ser tallene ud som følger 
og man kan umiddelbart sammenligne med tilsvarende tal for 2003:

Fly
Svæve-
flyvetid Spilstarter Flyslæb Kilometer km/stræk

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
BXD 36 58 150 172 9 3 25 167 25 56
PKX P4 74 49 95 114 7 6 185 162 46 162
XHA W7 80 48 111 74 19 17 776 80 111 80
PFX P6 172 93 52 25 36 27 3666 1817 193 165
PJX A3 103 105 458 481 45 25 0 110 110

PXF P2 188
+7m

148
+10m 121 156 58 16 4562 2136 240 237

Total 653
+7m

501
+10m 987 1022 174 94 9214 4472 184 135

Fly Type
Fabrikations

år Anskaffelses år
Starter

total
Flyvetid

total
OY-BXD Ka-8b 1964 1965 7178 2954
OY-PKX P4 SZD 51-1 1998 1998 754 422
OY-XHA W7 Astir CS 1977 1991 3669 2209
OY-PFX P6 Discus CS 1993 1993 1040 1686
OY-PJX A3 ASK 13 1979 1991 9126 2369
OY-PXF P2 Duo Discus-T 2002 2001 928 737
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Det skal bemærkes at ved spidsbelastning har PFG et par gange i løbet af 2004 lånt 
K-8’ere af KF. De starter og timer, som PFG-medlemmer har fløjet i den sammenhæng er 
ikke medregnet ovenfor. Det samme gælder den skoling som foregik i KF’s Puchazc i
begyndelsen af sæsonen.

For privatejede fly ser tallene ud som følger:

For både klubfly og privatejede er slæbetid medregnet i svæveflyvetiden, mens motortid
er anført med ”+m”. For selvstartende fly (OY-XMA, ”Rumæneren”) er antal starter indført 
som flyslæb, men markeret ”selvst” i tabellen og ikke medregnet i det totale antal flyslæb.

Ser man på flyvetimer (ej vist) endte 2004 på totalt 525 timers flyvning i klubfly, det tredje-
dårligste siden 1971 og kun PJX og BXD har fløjet flere timer og flere stræk-kilometer end 
året før. Ser man derimod på antal spilstarter var 2004 et ganske aktivt år, især for tosæ-
derne og de ensædede grundskolingsfly. PFG’s piloter har altså forsøgt at komme i luften 
i 2004, men moder natur tillod os ikke at bliver deroppe ret længe ad gangen.

Medlemmer
Ved årets udgang var vi 58 aktive medlemmer, hvoraf 11 var studerende. Det er et med-
lem mere end ved udgangen af 2003. Det ser ud som om at PR-gruppens store indsats
bærer frugt også på længere sigt, idet enkelte nye medlemmer første gang hørte om PFG 
og svæveflyvning for flere år siden. Hvis tendensen holder vil resultatet af årets indsats på 
DSE-messen vise sig i 2006.

Fly
Svæve-
flyvetid Spil-starter Flyslæb Kilometer km/stræk

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
XIJ A1 45 37 21 14 6 4 1333 838 148 168

XCH 01 58 8 6 4 14 7 525 100 263 100
XDC P1 37 48 0 0 11 11 1989 2675 221 243
XJE JE 44 15 3 5 13 7 270 500 270 125
XKD N7 148 78 24 10 28 16 6702 3725 268 310
XMM MM 0 48 0 8 0 10 0 0

XSO KV 262
+2m

230
+3m 20 17 33 32 14296 12924 357 301

XZC ZC 146
+2m

97
+2m 23 15 27 16 2009 3248 201 295

LUX CB 90 27 18 4007 250

XZH 27
+1m 6 5 600 150

XMA 25
+46m

23
+40m 0 0 116

selvst
81

selvst 2000 800 133 133

Total 765
+50m

701
+46m 97 106 132 126 29124 29417 233 208
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Bo Beltoft Madsen
formand@pfg.dk

Klubhuset på Kaldred
Efter en ihærdig indsats i de tidligere år har PFG’s medlemmer i 2004 nydt frugterne af
arbejdet med sofa-hjørne og computer-cafe på 1. salen. Det gamle kontor i stue-etagen er 
lavet om til toilet og vaskerum, men ellers har der ikke været større projekter på klubhu-
set . Stuen og ydermurene er nok det næste der står for tur. Det indvendige kan vi sikkert 
klare selv, men vi overvejer professionel hjælp til det udvendige.

Kommunikation med medlemmerne
PFG-nyt er udkommet 4 gange i 2004. I 2003 var der 5 udgivelser, men bortfald af porto-
støtte har gjort det en hel del dyrere at udsende klubblade, så vi har valgt at reducere
antallet af udgivelser. Til gengæld er der typisk lidt flere sider i bladet når det endelig ud-
kommer. Elektroniske medier benyttes også fortsat med remindere via e-mail forud for
større begivenheder, og hjemmesiden bliver løbende holdt ajour med de seneste nyhe-
der.

Regnskab
PFG’s regnskabssystem fungerer fortsat upåklageligt og de mange tilmeldinger til PBS
har givet kassereren mere tid til at tænke fremad.
Ved stiftelsen af Kalundborg Flyveplads ApS havde PFG ingen større problemer med at
indbetale vores del af anpartskapitalen, og vi har også været i stand til at nedbringe vores 
Duo-Discus gæld med 40.000 kroner.
Ved årets slutning kunne vi igen glæde os over stor tilslutning til DSvU’s gaveordning,
men mindst lige så glædeligt er det at regnskabet viser overskud selv uden disse gaver.
Det er dette overskud i kombination med gaverne, der giver PFG mulighed for at investe-
re i fremtiden.

Fremtid og visioner
Med indtrædelsen i Kalundborg Flyveplads ApS pålægges PFG ikke blot økonomiske
byrder, men også arbejdsmæssige opgaver, og hvordan dette kommer til at påvirke os i
åren fremover er svært at spå om. Vi mener dog at vi har forberedt os grundigt, så vi bur-
de kunne klare skærene.

Der har de sidste par år været en stabil tilgang af nye medlemmer, og dette giver basis for 
at forny vores materiel, så vi også fremover kan være en attraktiv klub med gode facilite-
ter for både helt nye medlemmer og piloter med et nyt eller gammelt S-certifikat i lommen.
Andetsteds i dette nummer af PFG-nyt foreslår Lars Sverre at PFG anskaffer et motor-
svævefly, så medlemmerne også kan få glæde af denne version af svæveflyvning. Kry-
stalkugleudvalget har faktisk behandlet dette emne, og bestyrelsen er heller ikke afvisen-
de overfor ideen. Præcis hvilken type motorsvæver det i givet fald skal være er langt fra
afgjort, og det skal selvfølgelig ses i en større sammenhæng og prioriteres op mod even-
tuelle andre ny-investeringer i PFG. Glædeligt er det i hvert fald at vi kan tillade os at tæn-
ke mere på hvad vi gerne vil end på hvad vi har råd til.
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Lars Sverre Rasmussen
lsr@satairhg.com

Skal klubben købe en Rotax-Falke?
Hvis det står til mig, er svaret ja. I det følgende vil jeg nævne nogle gode grunde.

Et motorsvævefly i klubbens regi, vil åbne helt nye
muligheder for klubbens medlemmer. Det kan bru-
ges både som rejsefly, som termikfly, som slæbefly
og som grundskolingsfly.

Som rejsefly kan det anvendes til at se landskabet
fra oven når man vil og uden der er termik. Andre
klubber kan besøges eller det kan bruges til trans-
port fra A til B for at besøge venner eller måske i
tjenesteøjemed.
Som termikfly kan det anvendes som et almindeligt
svævefly, hvor man ikke er afhængig af andre for at

komme i luften. Det kan således let bruges på en hverdag hvor man får lyst til at flyve en 
tur.
Denne version af Falkerne kan anvendes som slæbefly. Og den gør det endda godt. Den 
har lidt længere ground-run end et motorfly normalt har, men når det først er i luften, sti-
ger det rigtig godt. Det er billigere at slæbe med end et motorfly, og man kan slæbe på et 
almindeligt S-certifikat når man bliver omskolet til slæbetilladelse.

Som grundskolingsfly, kan det anvendes til at lære nye piloter den elementære del af flyv-
ningen. En længere flyvetur kan erstatte mange enkelte flyvninger på et almindeligt sko-
lefly for at indlære de basale rorkombinationer.

I den videre skoling kan flyet også anvendes til flere normer, bl.a. B6, hvor der skal laves 
en strækflyvning og en landing på fremmed plads. Undervejs kan der laves udelandingsø-
velser, så det igen og igen kan prøves indtil udelandingen sidder lige i øjet. Udelanding-
søvelserne afbrydes i lavere højde, men eleven får alligevel et godt indtryk af, om den
valgte disposition ville have bragt flyet ned på den valgte mark. Havariraten for udelandin-
ger var i 2003 på 16,99 (altså næsten 17 havarier pr. 1000 udelandinger), mens raten for 
landing på flyvepladsen er 0,29. Det er måske lidt tankevækkende, at mens starter og
landinger øves i et stort tal, prøves måske kun én udelanding eller landing på fremmed
plads inden man slippes løs som strækflyver. Et motorsvævefly kan være med til at ænd-
re på dette forhold.

En del klubber har piloter, som opskoles helt og aldeles på motorsvævefly. Flere og flere
mennesker bliver interesserede i motorsvæveflyvning frem for motorflyvning, og vi skal
vel også have vores del af disse piloter. De kan jo senere gå hen og blive ”rigtige” svæve-
flyvere.

Prisen for en Rotax-Falke med slæbeanordning er ca. kr. 800.000 og det er da ganske
mange penge, men det kan ganske givet finansieres som det tidligere er set i PFG med
endnu større investeringer. Og vi kan måske samarbejde med KF om købet ?

Flere informationer om flyet kan hentes på: http://www.gerstorferhoffmann.de/scheibe-
flugzeugbau/

Tænk over det, så der kan blive en livlig diskussion på 
medlemsmødet  i februar eller på generalforsamlingen i marts.
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Revideret årsregnskab for 2004

Flyforsikringer 65.425,00 68.288 65.280
Radioudgifter 1.603,50 1.993 1.715
Faldskærmsvedligeholdelse 4.817,75 4.490 4.031
Flyvedligeholdelse 11.922,50 15.786 17.722
Flyveafgifter til KF 2.186,25
Logger opgradering 2.663
Brændstof til Duo Discus T 1.605,86 875 1.391
Svæveflyudgifter ialt 87.560,86 95 91.433 92.802

Konkurrencestøtte 140.000,00 112.000
Træningsflyvning 16.000,00 20.000
Konkurrencer og træning 156.000,00 132 132000

Udgifter prøvemedlemmer 5.992,82 8 7.597 8.229

Vedligehold transportvogne 585,60 10.313 100
Transportvognsforsikringer 1.098,25 2.043 1.960
Vægtafgifter 660,00 657 660
Transportsvognsudgifter ialt 2.343,85 4 13.012 2.719

OY-DHP: forsikr. og gebyr 22.328,00 15.283 13.431
Hangarleje 6.000,00 5.400 5.400
Benzinkøb 10.142,55 10.863 11.858
Vedligeholdelse 19.741,86 3.774 22.102
Hensættelse Polyt 5 0,00 6.261
OY-DHP udgifter ialt 58.212,41 45 41.581 52.791

Flyvepladsafgift 29.900,00 4.346 4.803
Advokat 3.750,00
Flyveplads 33.650,00 35 4.346 4.803

Udgifter til telthangar m.m. 2.400,00 3 1.121 0

Klubhus el og vand 31.471,80 18.729 23.536
Drift af klubhus 6.066,75 3.440 10.004
Renovation klubhus 4.301,10
Rengøring klubhus 8.510,00 8.260 8.460
Forsikringer 6.707,00 6.608 6.006
Klubhusudgifter ialt 57.056,65 60 37.037 48.005

DRIFTREGNSKAB 2004 Budget 04 2003 2002
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr.
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DRIFTREGNSKAB 2004 Budget 04 2003 2002
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr.

Værkstedsudgifter 4.674,65 5 5.193 7.380
Værktøj og materialer 3.861,02 6 6.265
Forsikring bygn. 237 9.115,10 9 6.119
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 15.661,55 19 22.000
Værksted ialt 33.312,32 39 39.576 7.380

Polyt-S 2.725,75 5 1.937 2.549

Telefonafgifter 8.346,49 6.455 9.425
ADSL på EKKL 1.000,00 1.000
Internet og servere b.237 2.956,25 75
Telefonindtægter -2.876,01 -278 -100
Telefon og internet netto 9.426,73 8 7.252 9.325

Porto 4.955,76 2.313 4.809
Kontormaterialer 0,00 436 2.461
Kørsel 781,25 1.757 763
Tryk af PFG-nyt 8.598,75 8.841 5.610
Administrationsudgifter ialt 14.335,76 20 13.347 13.643

Kontingenter DSvU, KDA 
o.a. 57.211,93 52 51.545 54.469

Klubansvarsforsikring 0,00 5 5.005 833

Instruktørkurser m.m. 1.663,35 2 12.442 17.880

Renter+gebyrer Danske Bank 13,97 40 1.121
Renter+gebyrer giro 303,34 307 926
Gebyrer BasisBank 200,00 200 216
Medlemsrenter 2.825,69 2.795 2.734
PBS-gebyrer 3.486,40 3.005 1.991
Renteudgifter og gebyrer ialt 6.829,40 7 6.347 6.987

Refusion for hjemhentning 1.661,60 1.876 842
PR 2.804,25 1.337
Øvrige diverse udgifter 3.371,90 9.625 9.742
Diverse udgifter ialt 7.837,75 8 12.838 10.583

Ordinære udgifter 536.559,58 528 478.415 332.998
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DRIFTREGNSKAB 2004 Budget 04 2003 2002
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr.

Ekstraordinære udgifter:
Afskrivning medlemmer 0,00 0 1.374 1.633
Jubilæum 2.099
Polyt-5, nyt tovspil 16.261
Værkstedsrenovering 0,00 10 1.632 23.856
Trådløst net EKKL 2.664,00 2.715
Klubhus 9.199,93 14.668 25.840

Ekstraordinære udgifter ialt 11.863,93 10 22.488 67.590

Totale udgifter 548.423,51 538 500.903 400.587

Driftsoverskud 81.686,86 59 75.946 41.618

Balance 630.110,37 597 576.850 442.206

DRIFTREGNSKAB 2004 Budget 04 2003 2002
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr.

Normale flyveafgifter 34.025,78 43 39.372 49.798
Friflyvningsafgifter 32.340,00 32 32.093 30.154
GF-præmie retur 14.981,00 15 21.510 28.279
Indtægter svævefly ialt 81.346,78 90 92.975 108.231

Indtægter prøvemedlemmer 6.300,00 8 7.000 8.400

Slæb af PFG klubfly 14.693,00 17.705 16.856
Slæb for PFG privatejere 7.528,00 6.138 4.636
Slæb for KF og andre 7.471,00 8.145 12.733
Privatflyvning 3.735,00 2.152 1.992
Indtægter OY-DHP ialt 33.427,00 35 34.140 36.217

Overskud spilstarter (PFG) 8.978,95 0 136 4.173

Pladsafgift privatejere 6.000,00 5 6.000
Hytteafgifter 25.600,00 26 24.000 8.400
Flyvepladsindtægter 31.600,00 31 30000 8400
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DRIFTREGNSKAB 2004 Budget 04 2003 2002
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr.

Telthangar og carport 2.200,00 1 1.200

Overskud festkasse 8.776,75 5.125
Ophold og overnatning klubhus 16.906,04 20 4.912 42.360
Klubhusindtægter i alt 25.682,79 20 10036 42360

Værkstedsindtægter 1.350,00 1 1.100 800

VHF og S-teori-kursus 0,00 0 810 0

Renter Danske Bank, giro m.fl. 0,00 30 569
Renter BasisBank 1.210,27 714 349
Medlemsrenter 2.495,09 780 5.857
Renteindtægter ialt 3.705,36 2 1.524 6.775

Kont. ingeniører m.fl. 138.407,58 125.576 102.250
Kont. indskudsmedlemmer 22.227,00 15.176 2.835
Kontingenter studerende 23.756,00 19.035 15.678
Kont. udlandsmedlemmer 1.200,00 2.400 1.425
Kontingenter passive 26.400,00 26.700 18.720
Forfaldne kontingenter ialt 211.990,58 206 188.888 140.908

Barografkalibrering 96,00 3 3.615 -148
P-afgifter 6.000,00 6 0 21.150
Tilskud instruktørkurser 0,00 0 0 0
Bladpuljen 1.288,83
Øvrige diverse 2.144,08 3 2.807 2.420
Diverse indtægter ialt 9.528,91 12 6.422 23.422

Ordinære indtægter 416.110,37 406 374.231 379.685

Gaver 214.000,00 181 181.000
Fonde 0,00 505
Dækket af interne konti 0,00 0 11.864 62.520
Ekstraordinære indtægter 214.000,00 191 193.369 62.520

Totale indtægter 630.110,37 597 567.599 442.206

Balance 630.110,37 597 567.599 442.206
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Bemærkninger til aktiver 
2004

- Svævefly
De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, 
instrumenter,
faldskærm m.m. For OY-PXF investeret beløb inklusive Jaxi-
da betræk.

- OY-DHP
Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og 
instrumenter.
Forsikringsværdien
er 250.000,00

2004 2003 2002

- Radiomateriel OY-PJX 500,00 500 500
OY-BXD 500,00 500 500
OY-XHA 5.000,00 5.000 5.000
FV720 (tidl. OY-XIJ) 2.000,00 2.000 2.000
OY-DHP 2.000,00 2.000 2.000
Jordradioer 2.000,00 2.000 2.000

12.000,00 12.000 12.000

- Flyinstrumenter OY-PJX 10.000,00 10.000 10.000
OY-PXF 16.836,00 16.836 16.000
OY-BXD 6.000,00 6.000 6.000
OY-PKX 8.000,00 8.000 8.000
OY-XHA 7.000,00 7.000 7.000
OY-PFX 10.000,00 10.000 10.000
OY-DHP 30.000,00 30.000 30.000

87.836,00 87.836 87.000

- Faldskærme OY-PJX 2 stk 6.000,00 6.000 6.000
OY-PXF 2 stk 8.000,00 8.000 8.000
OY-XHA 4.000,00 4.000 4.000
OY-PFX 4.000,00 4.000 4.000
Strong (tidl. OY-XPI) 4.000,00 4.000 4.000
Slimfit OY-PKX 3.000,00 3.000 3.000

29.000,00 29.000 29.000
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STATUS 2004 2003 2002
Aktiver kr. kr. kr. kr.

Indestående på girokonto 0,66 0 1.017
Indestående i Danske Bank 0,53 11 44
Indestående i BasisBank 50.190,62 42.200 50.143
PBS periodisering 58.804,35 12.922 10.655
KFs gæld til PFG 8.533,25 5.323
Gaver til PFG hos DSvU 0,00 181.000
PF-Autos gæld til PFG 0,00 0 2.575
Flyve/auto-fonds gæld til PFG 0 97.782
Omsætningsaktiver 117.529,41 241.456 162.216

OY-PFX 250.000,00 250.000 260.000
OY-XHA 60.000,00 60.000 65.000
OY-BXD 15.000,00 15.000 20.000
OY-PJX 135.000,00 135.000 140.000
OY-PKX 180.000,00 180.000 190.000
OY-PXF 840.529,13 840.529 835.529
Værdi af svævefly 1.480.529,13 1.480.529 1.510.529

Værdi af OY-DHP 200.000,00 200.000 200.000

Radiomateriel 12.000,00 12.000 12.000
Flyinstrumenter 87.836,00 87.836 87.000
Faldskærme 29.000,00 29.000 29.000
Transportvogne 85.000,00 85.000 90.000
Polyt-S 5.000,00 5.000
PFG's andel af startmateriel 45.000,00 45.000 45.000
Værdi af hjælpemateriel 263.836,00 263.836 263.000

PFG's andel af telthangar 10.000,00 10.000 10.000
Værkstedsmateriel 15.000,00 15.000 15.000
Værdi af øvrigt materiel 25.000,00 25.000 25.000

Kalundborg Flyveplads ApS 42.000,00

Aktiver ialt 2.128.894,54 2.210.821 2.160.746
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STATUS 2004 2003 2002
Passiver kr. kr. kr. kr. kr.

Medlemslån 320.000,00 360.000 405.000
Nøglekonto 2.681,46 2.181 1.931
Ølkasse værksted 1.334,60 1.544 1.408
Festkonto klubhus 0 19.983
Gæld til KF 49
Skyldig afgift EKKL 30.900,00 4.803

Medlemsdebitorer -53.366,05 -55.201 -17.496
Medlemskreditorer 66.588,86 223.228 39.817
Medlemmer netto 13.222,81 168.027 22.321

Hensat OY-DHP 60.000,00 60.000 53.739
Hensat b.237 66.319,48 66.319 67.952

Omsætnings-
passiver 494.458,35 658.071 577.187

Egenkapital primo 1.552.749,33 1.583.558 1.553.129
Driftsoverskud 81.686,86 75.946 41.618
Nedskrivninger 0,00 -40.000 -111.189
Afskrivninger 0,00 -71.755
Opskrivninger 0,00 5.000 100.000
Egenkapital ulti-
mo 1.634.436,19 1.552.749 1.583.558

Passiver ialt 2.128.894,54 2.210.821 2.160.746



17

Orientering om luftrum

Med nedlægningen af Flyvestation Værløse er det Sjællandske luftrum blevet lavet om.
Det omfatter ikke bare nye svæveflyveområder, men også ændringer i den måde de tilde-
les og administreres på i weekender, ferier og helligdage. Dette har betydning ikke blot for 
nuværende og kommende strækpiloter, men også for de, der passer radio og telefon
hjemme på pladsen.
For at informere om de nye regler afholder vi et medlemsmøde:

Mandag den 14. Marts kl 19:30 på DTU i bygning 402, lokale 9

Vel mødt!
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Udgifter tkr. Indtægter tkr.

Svævefly 90 Flyveafgifter 60
Konkurrencer og træning 156 GF-forsikringspræmie retur 28
Prøvemedlemmer 7 Prøvemedlemmer 7
Transportvogne 3 Spilregnskab 0
Polyt 5 50 Polyt 5 30
Flyvepladsdrift 32 Pladsafgift privatejere 6
Telthangar og carport 3 Telthangar og carport 2
Klubhus 60 Klubhus 5
Værksted 10 Hytteafgifter 27
Værksted, varme+forsikring 25 Værkstedsindtægter 1
Polyt S 5 P-pladser værksted 6
Telefon og internet 8 Barografkalibrering 1
Administration 15 VHF- og S-teorikurser 2
Diverse 8 Diverse 3
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 58 Kontingenter 218
Instruktørkurser 12 Gaver 214
Øvrige kurser og møder 2 Tilskud til kurser 12
Renter og gebyrer 7 Renter 4
Udgifter i alt 551 Indtægter i alt 626

Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære indtægter
Nulstilling af debitorer 0
Renovering Værksted 10 Hensatte midler Værksted 10
Ekstraordinære udgifter i alt 10 Ekstraordinære indtægter i alt 10

Totale udgifter 561 Totale indtægter 636
Driftoverskud 75

Balance 636 Balance 636

Budget for driftregnskab 2005 
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1. Kontingenter 

a. Aktive medlemmer 350,00 kr/md.
b. Aktive medlemmer, der er 

studerende  eller værnepligtige 210,00 kr/md. 
c. Udlandsmedlemmer 400,00 kr/år.
d. Passive medlemmer 300,00 kr/år.
e. Livstidsmedlemmer Kontingentfrie
f. Indskudsmedlemmer Kontingentet afhænger af 

indskuddets størrelse.

Aktive medlemmer, der efter uddannelsens eller værnepligtens afslutning ikke har fået
beskæftigelse, betaler det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem
arbejdsløs efter at have været i beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af
kontingentet.

Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende ikke-livstidsmedlemmer kan ikke
overgå til livstidsmedlemskab.

Kontingent tilskrives den første i måneden. Kontingent  for udlandsmedlemmer og pas-
sive medlemmer tilskrives kun den 1. april.

Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldel-
se som aktiv betales 2 måneders kontingent áconto på den første PBS-opkrævning,
mens passive betaler kontingentet for indeværende år på den første PBS-opkrævning.

Forslag til
FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV

For perioden 1.4.2005 til 31.3.2006

Budget for investeringer 2005

Investering tkr. Finansiering tkr.

Transportvogn 60 Driftoverskud 75
Vejrstation 4 Fondsstøtte 60
Medlemslån nedbringes 40
Konsolidering 31

Balance 135 Balance 135
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Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter
med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i overens-
stemmelse hermed.

Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders 
kontingent i perioden op til den 31. marts.

For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet obligato-
risk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive livstidsmed-
lemmer opkræves særskilt et beløb der dækker for medlemskabet i disse organisationer.

Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller
udmelde sig. Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der
betales aktivt kontingent med tilbagevirkende kraft.
Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt kontin-
gent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng beta-
les kun 1 måneds aktivt kontingent.

2. Flyveafgifter
PXF PFX XHA PJX, PKX BXD BXK*, KFX*

1. time 180,00 kr/t 150,00 kr/t 120,00 kr/t 102,00 kr/t 75,00 kr/t 120,00 kr/t
2. og 3 time 150,00 kr/t 135,00 kr/t 105,00 kr/t   90,00 kr/t 45,00 kr/t   81,00 kr/t
4. time ff.   90,00 kr/t  60,00 kr/t  48,00 kr/t   36,00 kr/t 15,00 kr/t   15,00 kr/t

Afgiften opkræves pr. minut flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden inkl. start.
For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes
hverken flyve– eller  startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud ( skoling og 
PFT).

*) Denne særtakst gælder kun PFGs ensædede elever, der låner en K-8 af KF. Andre
betaler KF-takst.

Brug af motor i Duo Discus T er inkluderet i flyveafgiften.

For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne. Hverdagsflyvning foregår på da-
ge, hor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyvegruppens sommerlejr og un-
der ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke som hverdagsflyvning. Medlem-
merne skal selv holde regnskab med afholdt hverdagsflyvning og senest ved årets slut-
ning gøre refusionskrav gældende overfor kassereren.

Gæstestarter:

For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 125,- som inkluderer spilstart og indtil
20 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 75,-. Piloten er ansvarlig for
inddrivelse af beløbet. Ved længere flyvninger samt ved flyslæb er det pilotens opgave at
afregne efter de normale takster.
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3. Prøvemedlemmer

Et prøvemedlemskab koster 700,- kr. som skal betales forud. Prøvemedlemskabet følger
DSvU’s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 dage samt en logbog.
Dage i perioden fra 1. nov til 1. april medtælles ikke.

4. Friflyvning 

Der eksisterer en friflyvningsordning med 2 takstklasser:

Takstklasse 1: fri flyvning på alle PFGs svævefly. Der betales 5 kr/min for brug af motor i 
Duo Discus T.
Takstklasse 2: fri flyvning på K-13, K-8 (kun BXD) og junior, normal timetakst på andre fly.

Friflyvningsordningen dækker alle flyveafgifter i pågældende takstklasse (herunder flyv-
ninger med egne gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter.

Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april skriftligt til besty-
relsen har tilmeldt sig ordningen.

Takstklasse 1 Takstklasse2

For én tilmeldt: 5418,00 kr. 2618,00 kr.
For to tilmeldte 5418,00 kr. 2618,00 kr.
For tre tilmeldte 5229,00 kr. 2520,00 kr.
For fire tilmeldte 5040,00 kr. 2394,00 kr.
For fem tilmeldte 4788,00 kr. 2268,00 kr.
For seks tilmeldte 4536,00 kr. 2114,00 kr.
For syv tilmeldte 4221,00 kr. 2051,00 kr.
For otte tilmeldte 4095,00 kr. 1960,00 kr.
For ni tilmeldte 3906,00 kr. 1890,00 kr.
For ti tilmeldte el flere 3780,00 kr. 1834,00 kr.

Ordningen gælder fra 1. april og et år frem. Tilmelding er kun bindende for et år ad gan-
gen. Beløbet debiteres medlemskontiene i syv rater, første gang 1. april. Tilmelding efter
30. april kan finde sted, men den ordning, der er trådt i kraft, ændres ikke derved, og flyv-
ninger inden den 1. i tilmeldingsmåneden vil ikke være omfattet af ordningen. Tilsvarende 
gælder ved opgradering fra takstklasse 2 til 1. I begge tilfælde opkræves differencen for
de forfaldne rater straks, og resten af raterne opkræves som normalt.

5. Spilstarter

Taksten er fastsat til    35,00 kr/start.

For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2.
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6. Flyslæb.

Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander.

PFG medlemmer/fly 1300,00 kr/tt
Øvrige 1500,00 kr/tt
Hjemhentning 1000,00 kr/tt
Træningsflyvning Polyt-5 piloter   600,00 kr/tt

Nødvendig testflyvning betales af PFG.

7. Hjemhentningstakster 

Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 1,75 pr. km i det om-
fang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra EKKL samme dag. Kun
den del af kørslen, der foregår på Sjælland, er refusionsberettiget.

Hjemhentninger med Polyt-5 er refusionsberettigede efter ovennævnte regler. Der skal
fremsendes en skriftlig opgørelse indeholdende oplysninger om den afstand, et hjemhent-
ningshold ville være kørt, hvis transporten havde været gennemført ad landevejen. 

8. Klubhus

For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt
værelserne i annekset, opkræves en afgift for hver overnatning på 30,00 kr/nat/rum. Med-
lemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af kam-
re og anneks. 

Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med klub-
husformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm, og der betales en afgift for ikke-
medlemmer på 30,00 kr/person.

9. Hytter

Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddel-
bar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1600,00 kr.

10. Flyveplads EKKL

Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 600,00 kr/fly.
Benyttelse af telthangar og carport på EKKL koster yderligere årlig afgift på 1000,00 kr/
enhed, eller en halvårlig afgift på 600,00 kr/enhed. En enhed svarer til en transportvogn,
og minimumstakst er 1 enhed.
Afgift for telthangar og carport opkræves pr. 1. maj og/eller pr. 1. november.
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11. Parkeringsplads ud for værkstedsbygningen

Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal 
råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af 
P-afgifter, som vist nedenfor. 
Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift.
Medlemmers transportvogne til fly, der er stationeret på EKKL, pålægges ikke P-afgift.

Aktive medlemmer 75,00 kr. pr. påbegyndt uge
Passive medlemmer og andre 150,00 kr. pr. påbegyndt uge

Enhver længerevarende benyttelse af parkeringspladsen skal aftales med værkstedsle-
delsen og meddeles kassereren.

12. Renter

Afgifter for opnåede ydelser er principelt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning.
Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes 
efter nedenstående regler:

Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på
1,25% (svarende til 16.1% årlig nominel rente). Medlemmer, der er i kredit, tilskrives må-
nedlige renter på 0,16%. Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den 
pågældende måned af medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbe-
talinger skal i rentesammenhæng være på PFG’s konto (giro eller bank) inden månedens 
slutning, eller indbetalingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales 
renter af, ligger mellem -200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente.

Passive medlemmer og udlandsmedlemmer betaler ikke renter af det pr. 1. april tilskrevne 
kontingent i perioden 1. april til 31. maj. Dette betyder, at primosaldoen i maj tillægges
kontingentet debiteret den 1. april, inden renteberegningen foretages efter ovenstående
regler.

13. Andet

- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 100,00. 
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen.
- Tilskud til deltagelse i DM: PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende.
- Deltagelse i instruktørkurser: PFG betaler deltagergebyret samt transportomkostnin-

ger med offentlige transportmidler.
- Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer,

betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er specifi-
ceret ved aftale med bestyrelsen.
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Referat af bestyrelsesmøde 16/12-2004
Tid og sted 16. december 2004 kl. 18.30 hos Marianne.

Deltagere Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne 
Watz og Finn Passov.

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde 18. november godkendt.

2. Administration
Post ind Brev fra advokat SV. O. Hansen angående stiftelsesaftale.
Post ud Kvitteringer for modtagne gaver er sendt ud.
Uddannelse S-teori-plan er under udarbejdelse. – prøve dato 6. april.
Medlemsmøder Besøg på DMI 10. januar. – deltager begrænsning på 30.

Sæsonplanlægningsmøde d. 17. februar.
Generalforsamling afholdes d. 9. marts
Kofest afholdes d. 2. juli

PR-arbejde Der er PR-seminar på Arnborg i januar.  Jeppe overvejer at 
deltage.

3. Økonomi
Status I henhold til budget vedtaget på generalforsamlingen, udbetales 

der støtte til konkurrence og træningsflyvning i 2004
Jørgen Bachmann har begunstiget os i sit testamente som 
legatar, beløbet er ikke kendt, vi afventer at boet bliver gjort op.

4. Materiel
Fly K13 og Duo’en er i gang på værkstedet, K8 står på vogn på 

værkstedet.
Spil Er i gang.
Startvogn Den kan bremse.

5. EKKL
Flyveplads Låneaftale med Kalundborg kommune er på vej i posten til 

underskrift, Kalundborg Flyveklub og Kalundborg Aviation har 
skrevet under.
Indsending af afregning for 2004, der afregnes efter middelantal 
medlemmer på 56 (pfg).
Hvem laver støjberegningerne – Torkild?
Telthangaren har fået skiftet surringer.

Klubhus Finn fortsætter søgen efter et brandalarmeringsanlæg.
Finn vil godt lave et projekt på loftet i stuen.

6. Værksted Værkstedsoprydningen savnede deltagelse af medlemmerne.
Der trænger til en gennemgang af værktøjet.
Forslag om værktøjskasser til hvert fly. – Efterlysning af en 
forbedret mentalitet omkring orden på værktøjet. 
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Marianne Watz
mwt@pfg.dk

7. Flyvning
Aktivitet Sommerlejr afholdes fra lørdag d. 25. juni til søndag d. 10. juli.

Derfor vil Duo’en være ledig til en frankrigstur fra mandag d. 11. 
juli til og med fredag d. 29. juli.

Generelt Axel og Morten har deltaget i luftrumsmøde mandag d. 13. 
december. Naviairs forslag er i hørring.
Luftrumsklager ændre betegnelse til luftrumsrapport som er vigtige 
at udfylde, da de bruges til statistik og er grundlaget for fremtidige 
ændringer. Formular vil snart være at finde på DSvU’s hjemmeside.

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt udsendes inden jul.

10. Eventuelt Fondsansøgning til amtet regnes indsendt inden nytår.

12. Næste møde Torsdag d. 27. januar klokken 18.30 hos Axel.

Udlands nyt

Vi har modtaget følgende hilsen fra et af vore udlandsmedlemmer, Michael Bock, der p.t. 
er bosat i syd Frankrig.

Vi er flyttet herned i Januar 2004 - altså for et år siden. Og vi er efterhånden ved at falde 
godt til hernede - lære systemet og sproget osv. at kende. Børnene på hhv. 9 og 11 år er 
også ved at falde godt til i skolen, så det er dejligt. 
Vi bor i en mindre by i kanten af Pyrenærerne - ca. 70 km vest for Perpignan - med
udsigt til Pyrenærerne men dog uden at være oppe i bjergene. 
Det er et dejligt område med mildt klima, masser af dejlig natur og sport-muligheder

(bjergvandring, klatring, rafting og om vinteren naturligvis ski-sport indenfor ca. 1 times 
kørsel.)

Jeg ved ikke hvordan svæveflyvningen er her - har ikke været afsted endnu - men plad-
sen ligger oppe på en højslette i ca. 8-900 m højde ca. midt mellem Perpignan og Tou-
louse. Jeg går ud fra at de flyver en del termik og hang på bjergene, men jeg også set 
bølger over pyrenærerne. 

Jeg har en motorflyver - en Grumann AA5 - stående på en plads i nærheden, som jeg 
flyver lidt i ind imellem - desværre ikke så meget som jeg gerne ville, da det kniber med 
tiden.

Det er et dejligt område, husene er stadig til at købe for penge og jeg kan varmt anbefale 
det, hvis nogen skulle have lyst til at rykke sydpå. 

Michael Bock
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Hvis besøget på DMI skulle have
baggrund i lidt aktuelle
meteorologiske
begivenheder kunne dagen dårligt
være valgt bedre. Lørdag havde
budt på en orkan, som var meget
præcist forudsagt af DMI, og på
selve dagen viste det sig at der
blev registreret den hidtil højeste
januartemperatur i Danmark.

Det var således en meget velop-
lagt og afslappet Søren Brodersen
der bød velkommen på instituttet mandag den 10. januar 2005 hvor PFG var inviteret til
en aften om meteorologi. Vi var knap 30 der havde meldt os til arrangementet og aftenen 
gik hurtigt med en særdeles levende dialog om DMI’s rolle, vejret og dets betydning, -
ikke mindst illustreret med de seneste dage i frisk erindring. 

Søren Brodersen brugte meget tid på at vise rundt i de kilder til svæveflyvevejr der ligger
tilgængelig på Internet, og som kan findes via hans link samling - og i særdeleshed hvilke 
utallige kilder til selv at tolke vejrdata af betydning for svæveflyvningen der findes tilgæn-
gelige overalt.
Specielt UniBasel’s side www.meteoblue.ch fik vi demonstreret indgående. For de der
havde glemt teorien om temp’er var der utallige eksempler, krydret med meteorologisk
lommefilosofi om hvordan en god svæveflyvedag udvikler sig over Danmark. En diskussi-
on om hvorvidt søbriserne ved Tissø er påvirkede af jordens rotation nåede dog aldrig en 
endelig konklusion!

De numeriske modeller der er grundmaterialet i alle forudsigelser fra DMI fik vi demon-
streret fra de interne systemer. Det er tydeligt at der efterhånden indgår rigtig store
mængder data – nu  bl.a. også indsamlet via ACARS systemet fra rutefly, og i det danske 
”nærområde” regner man nu på modeller hvor feltstørrelsen er på 5x5 km. 

En konsekvens af disse stedse forbedrede værk-
tøjer er at pålidelige langtidsprognoser kan lægges 
med én ekstra dag pr. 10 år – det vil for tiden sige 
4 - 5 dage.

Alle fik stillet nysgerrigheden, og en spændende
aften sluttede ved 23-tiden med en lille rundvis-
ning i vejrcentret blandt de vagthavende meteoro-
loger.

Bestyrelsen startede for et par år siden traditionen
med at have et januarforedrag som årets første
fælles arrangement i PFG. Det har
indtil nu hver gang været en
stor succes. 

Orkanvind og temperaturrekord

Erik Trudsø
etj@pfg.dk
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Aktivitet på værkstedet

havari i England hvor en K-7 faldt fra hinanden
umiddelbart efter udkobling fra en spilstart.

K-8 holdet er i fuld sving for at få eneflyvernes
fly klar til sæsonen.

CB og den nye 01 har benyttet sig af at Duo
folkene har været hurtig færdige. Også N7 har
været en tur inde på værkstedet. 

De næste der står for skud her i starten af fe-
bruar er W7, P4 og P6.

Spil sjakket er også i fuld gang, og det ser ikke
ud til at give nogen problemer, vi skulle derfor
gerne have spil og alle fly klar til den tidlige
sæson start.

Der har siden midten af december
været godt gang i aktiviteten på
værkstedet.

P2 er allerede synet og klar til den
kommende sæson, det samme gjaldt
K-13, troede de. Materiel kontrol-
lanten havde lavet huller i vingerne
på både K-8 og K-13 for at kontrolle-
re at limen var som den skulle være.
Dette gjorde han fordi der er sket et

Mangler du noget at lave i den sidste
tid op til sæson start, er du meget vel-
kommen til at give en hånd på værk-
stedet.
Vintervedligeholdelsesplanen findes
på hjemmesiden.
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Hvornår Hvad Hvor

Februar
Man. 21. feb. Sjællandsmøde Tølløse

Marts
Ons. 09. marts.
Man. 14. marts.
Ons. 16. - tors. 17. marts.
Lør. 19. marts.

Generalforsamling for PFG
Møde om luftrum
DSE-messe Lyngby
Sæsonstart

DTU bygning 208, kl.19.30
DTU bygning 402 lokale 9
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

Juli
Lør. 2. juli
Man. 11. juli - fre. 29 juli
Man. 18. juli - tors. 28 juli

Kofest
Frankrigsekspedition
Sun Air Cup

Kaldred
Sisteron/LFNS
Arnborg

Sep.
Lør. 08 sep. -  søn. 11 sep. Sensommerlejr Kaldred

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

Kalender 2005


