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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Madsen 
Forsidebilledet:
Det ”gamle” spil blev til det ”nye” spil da det blev hentet til Lindtorp. Foto: Børge Nielsen 

Tryk: DTU Tryk – Oplag: 280 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl. Dette nummer 
udsendes endvidere til alle seniorer, som invitation til old-boys dagen d. 4. juni. 

Postadresse og værksted:

PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
info@pfg.dk

Bank: reg.nr.: 1671 konto: 0000636894 
E-mail vedr. betaling: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads):

Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32  Fax. 59 29 14 30 

Pladsfrekvenser: 122,5 og 123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; tlf: 59 29 11 11 

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

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

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

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

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

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

Sekretær:
Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 

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

Best. medlem: 
Anders Bjerregaard Christensen 
abc@pfg.dk

PFG-nyt udgivelsesterminer 2005
februar, maj, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 31. 
august 2005.  
Materiale sendes til mwt@pfg.dk. 
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Formandens dragehale
PFG har fået en kanonstart på 2005. Man skulle næsten tro at vejrguderne har fået 
dårlig samvittighed over det vejr de bød på sidste år, og nu forsøger at gøre skaden 
god igen. Selvfølgelig har der været regnvejrsdage, og temperaturen er måske ikke 
som hr. og fru Danmark kunne ønske sig, men der har været masser af termik, og det 
er jo det vigtigste. At flyvegruppens medlemmer har benyttet sig af det gode vejr ses 
tydeligt på Termik-Ligaen, hvor PFG i en periode lå foran alle andre i landet. Det kunne 
klubberne i 1. division jo ikke finde sig i, så vi blev snart overhalet igen. I skrivende 
stund ligger vi dog stadig foran både 2. og 3. divisions klubberne, og skulle dermed 
rykke op i 2. division igen. Der er selvfølgelig lang vej endnu, men vi har fået en god 
start.
Materiellet drillede igen i år, idet hverken Junior eller K-8 
slap igennem det årlige syn. Junioren blev hurtigt klar, men 
K-8’eren tog tid, og lige som sidste år måtte vi låne hos KF. 
Alle klubbens fly er nu luftdygtige og K-8’eren har haft sin 
første marklanding. Vores jord-materiel har fungeret 
tilfredsstillende. Startvognen kører efterhånden rigtig godt, 
og efter en drilsk sæsonstart er radioforbindelsen mellem 
spil og startsted blevet tip-top takket være en flot indsats af 
tre ihærdige medlemmer. 

På startstedet kan vi glæde os over mange nye ansigter. 
Rigtig mange introducenter har set Danmark fra oven, der 
er tegnet en hel del prøve-medlemskaber og flere har 
allerede meldt sig ind. Dette kan dog være en stor 
udfordring. Selvom der står en masse navne på flyvelisten 
har der ved flere lejligheder været meget få, som kunne 
hente wirer, koble fly og hvad der ellers skal til for at 
startstedet kan fungere. Næste gang du sidder i klubhuset 
og venter på godt vejr, kan du så ikke tage kaffen med ud til startvognen og bruge en 
times tid på at oplære nogen af de nye, så de kan hjælpe til? 

Med stiftelsen af Kalundborg Flyveplads ApS skulle vores fremtid på Kaldred være 
sikret, men straks dukker nye problemer op: I april modtog vi et lokalplanforslag, hvor 
hele ”vores” hjørne af DTU campus er markeret som ”plads til nybyggeri”. Vi har 
naturligvis gjort indsigelse mod lokalplanforslaget og i samarbejde med PF-Auto taget 
kontakt med DTU for at sikre bygning 237’s fremtid som flyve- og auto-værksted. DTU 
siger at vi ikke har noget at frygte, og vi håber at få en skriftlig låne- eller leje-aftale, 
som rækker mange år frem. 
Der er desuden planer om bygning af et kollegium ved siden af værkstedet. Dette hilser 
vi naturligvis velkommen. Måske kan vi endda hverve nogen nye medlemmer derfra. 
Til old-boys dagen vil vi invitere DTU’s rektor og direktør med familier til Kaldred for at 
de kan opleve PFG på nærmeste hold. Hvis de tager imod invitationen vil vi nok 
reservere P2 til gæsteflyvning og regner med medlemmernes forståelse for den 
disposition. 
PR-gruppen er også ved at søsætte en hvervekampagne, som forhåbentlig vil give 
mange prøvemedlemmer i sommerlejren. Vi håber at se mange 
både nye og gamle ansigter til ko-festen; Indtil da ønskes alle en 
god sommer, med masser  af sikker flyvning. 

Bo Beltoft Madsen
formand@pfg.dk
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Kassererens spalte
Vi er kommet godt fra start i flyvesæsonen 2005. Der blev fløjet en del allerede i marts 
p.g.a. den tidlige Påske, hvor også en del nye ansigter dukkede op. Foreløbig har vi fået 5 
nye medlemmer i år, heraf 4 studerende, og dertil kommer 6 prøvemedlemmer. Årets 
første S er i hus – tillykke til Søren Zebitz! Det tegner godt for året! 

Flyvestatistik

Som det ses, er vi allerede 30 timer forud for 10-års-gennemsnittet og vi har fløjet knap 
det dobbelte i forhold til sidste år! 
Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo: 29:51 K-13: 26:22 Astir: 14:43 Discus: 13:51 Junior: 7:38 K-8: 1:18 (KF’s)

Der er lavet 234 spilstarter og 25 flyslæb + 4 spilstarter på Slaglille (SM). 

Målt efter flyvetid i klubfly til og med april er her top-10-listen over medlemmerne: 
Axel Morgenstjerne S-pilot 13:16 12 starter 
Benny Strand S-pilot 10:41 13 starter 
Søren Zebitz Nielsen S-pilot   9:19 11 starter 
Christian Krog Madsen S-pilot   7:29   4 starter 
Brian Hansen tosædet elev   6:09 18 starter 
Anders B. Christensen S-pilot   4:24   7 starter 
Per Larsen tosædet elev   4:01   7 starter 
Iver Christophersen Instruktør   3:36   6 starter 
Lars Theil Hansen S-pilot   2:55   3 starter 
Søren Møller S-pilot   2:29     8 starter 

Medlemsstatistik maj 2005
63 aktive medlemmer, heraf 15 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
3 udlandsmedlemmer og 93 passive medlemmer. 

I alt 159 medlemmer samt 6 prøvemedlemmer. 

Friflyvning
I år er der 11 tilmeldte på friflyvningsordningen, som derfor koster 3780 kr i 7 rater af 540 
kr for alle PFG-fly og 1834 kr i 7 rater af 262 kr for K-13 (PJX), K-8 (BXD) og Junior 
(PKX). 

Motorfalke
Hvis du er interesseret i at flyve Motorfalke, har vi aftalt med KF at det kan ske til 4 kr per 
tacho minut. Omskoling og lån af fly aftales med KF. 

Måned timer i 2005 timer i 2004 Gennemsnit 95-04 

Marts 18:28 0:46 6:36 

April 75:15 47:38 56:23 

I alt 93:43 48:24 62:59 

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 
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Da PFG havde 50 års jubilæum i 1993 blev det besluttet at starte en tradition med 
jævnligt at holde et træf på Kaldred for medlemmer der havde været med fra begyndelsen 
og de der var kommet til i de efterfølgende år. I begyndelsen var det hvert andet år, men 
de seneste år er traditionen blevet fulgt op hvert år, og det er altid den første lørdag i juni 
måned.  
Selve dagens forløb er efter en fasttømret recept: Man ankommer i løbet af formiddagen, 
og ”checker ind” i klubhuset. I køkkenet er ophængt en liste, hvor deltagende "old-boys" 
skriver sig på. Desuden vil vi gerne have at alle bærer et lille navneskilt på dagen.  
Midt på dagen er der tradition for at indtage den medbragte frokostmad i hinandens 
selskab på den hyggelige gårdsplads. Kaffe er på husets regning og vand og øl kan 
købes til venlige høkerpriser. Husk at medbringe billeder og andre genstande til at 
dokumentere alle røverhistorierne med.  
Som sædvanligt er en række rarieteter fra flyvegruppens glorværdige historie denne éne 
dag om året tilgængelige for almenheden. Vi anbefaler udstillingen på første sal.  
Samtidig er dagen jo en helt normal flyvedag, og der er forhåbentlig god lejlighed til at 
beundre den voksende flåde af moderne svævefly, og måske lejlighed til en flyvetur med 
en af klubbens instruktører i en tosædet. Og vi har også et eksemplar af Polyt-2 
på pladsen - desværre dog ikke luftdygtigt.  
Kaldred udmærker sig også ved at være det eneste svæveflyveområde på Sjælland der 
ligger grænsende til flotte fredede områder. På en god sommerdag er det en dejlig 
oplevelse at tage en gåtur langs begrænsningen til åen i pladsens vestende. Hvis du er 
heldig kan her nydes synet af vore svæveflyvevenner - havørne i glideflugt.  
Vi håber alle bliver hos os hele dagen og sigter på at kunne bænkes i pejsestuen kl. 19 til 
en dejlig og hyggelig middag.  
Af hensyn til indkøb til maden, vil vi gerne have at alle sørger for at melde sig ved den 
almindelige tilmelding fredag eftermiddag kl. 17-18 på værkstedets nummer 45 87 59 14.  
Velkommen til Kaldred den 4. juni 2005.  

Bestyrelsen og Det Flyvegruppehistoriske Udvalg 
Polyteknisk Flyvegruppe

Indbydelse til old-boys dag,  
lørdag d. 4. juni 2005
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Nicolas Rebeiz (aktiv). 
Martin Blædel (aktiv). 
Mikkel Ørum Wahlgreen (aktiv). 
Per Børge Olesen (aktiv). 
Patrick Westergaard (aktiv). 
Rune Skjøldberg (passiv). 

Velkommen tilbage til: 
John W. Cox, som siden han meldte sig passiv i PFG har fået sit certifikat i Skrydstrup. 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Niels Bagge (passiv). 
Karsten Bo Malten (passiv). 

Et stort tillykke med årets første S-certifikat til: 
Søren Zebitz, der søndag den 17. april fløj en god termiktur i en af KF’s K8’ere. Det 
betød at han fik sin sidste underskrift i logbogen og var klar til at gå til S-prøve. 
Denne bestod han samme aften. 

Et stort tillykke til årets første solist: 
Brian Hansen fløj sin første solotur 
d. 7. maj.
En noget speciel flyvedag, der i 
første omgang endte før klokken 
15 med regnvejr og en udelanding i 
K8. Det blev dog godt vejr igen kl. 
16 hvor der blev pakket ud igen, og 
mens Iver sendte Brian solo, gik et 
hold S-kontrollanter, materiel-
kontrollanter, flyvechefer, gamle 
formænd og hærdede instruktører 
igang med at spænde BXD op 
igen... Det fumlede de med i 45 
minutter, for BXD var pludselig 
blevet drilsk, og ville ikke have vingerne på igen. Til sidst lykkedes det dog, hvorefter 
Brian blev tilvænnet til K-8.  

Vi vil også godt ønske tillykke med de runde år. 
Niels Erik Kaiser fyldte 70 år den 13 januar. 
Formanden Bo B. Madsen fyldte 40 år den 6. april. 
Aksel Feddersen fylder 80 år den 16 juni. 

Der har været afholdt S-teori prøve og vi kan ønske tillykke med bestået teori til: 
Brian Hansen 
Thomas Bovbjerg Rasmussen 
Per Larsen 
Der alle bestod prøven den 6. april.
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Fredag 22. april til søndag 24. april blev første afdeling af årets sjællandsmesterskaber i 
svæveflyvning afviklet på Slaglille flyveplads mellem Sorø og Ringsted. Fra PFG deltog 
Morten Bennick, Felipe Cvitanich, Søren Zebitz og jeg selv med vores Duo Discus, P2. I 
forbindelse med Danmarksmesterskaberne i 2003 fik jeg som hjælper for Morten et lille 
indtryk af svæveflyvning på konkurrenceplan. Denne gang blev det i stedet til et 
førstehåndsindtryk, idet jeg selv fløj med i forsædet af P2. 

Oplevelsen af at flyve i en 
konkurrence er helt 
anderledes end normal 
hyggeflyvning rundt om 
flagstangen på EKKL. Det 
første man lægger mærke 
til, er alle de andre fly, der 
skal holdes øje med. Det 
kan være svært nok at 
komme til at ligge rigtigt i 
en bobbel med ét andet 
fly, men i en konkurrence 
kan man hurtigt komme ud 
for at der er 8 fly i samme 
bobbel indenfor et smalt 
højdebånd. Det er noget, 
der kan give sved på 
panden. 

Undervejs er der mange små sejre og nederlag. Lige så frustrerende det kan være at 
kigge op og se konkurrenterne glide forbi mod næste vendepunkt, mens man selv 
møjsommeligt prøver at kæmpe sig op fra lav højde med 0-½m/s på variometeret, lige så 
rart er det, når man selv er kommet op og i stedet kan kigge ned på de andre. Flere 
gange i løbet af en opgave kan man opleve, at de konkurrenter, man troede var sat af, 
lige pludselig dukker op igen, men heldigvis også modsat at man indhenter nogen, som 
tidligere var fløjet forud. 

Hele tiden skal der tages beslutninger: hvilken sky giver bedst, hvor langt kan man tillade 
sig at flyve ud af kurs, er vejret ved at udvikle sig til det bedre eller bliver det dårligere. 
Der skal noget tilvænning til at forlade en 1½m bobbel, fordi man forventer at kunne finde 
en 2m bobbel længere fremme. Højden skal også hele tiden tages i betragtning. Den 
bobbel, man ikke gider dreje rundt i i 900m bliver lige pludselig kærkommen, når man i 
stedet er i 400m og skal til at tænke på at få motoren ud. 

Særligt slutglidet med landing lige ind på pladsen er en intens oplevelse. Når man er vant 
til at flyve rundt i træfly med et helt andet glidetal end en Duo Discus, er det svært at 
undertrykke fornemmelsen af at der er noget galt, når man 5 km ude og i 170m højde ser 
pladsen i en helt forkert vinkel i forhold til hvor den ville være under en normal indflyvning. 
Samtidig giver det også noget af et sus når man i så lav højde flyver med 220km/t og kan 
se husene glide hastigt forbi nedenunder. Den fornemmelse af hastighed, som helt 
mangler i højden, bliver anderledes markant når man kommer tæt på jorden. 

Sjællandsmesterskaberne set fra forsædet af P2
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Spændingen fortsætter selv efter man er landet, for hvordan er det egentlig gået? Man 
har nok en fornemmelse af, hvor mange man har overhalet ude på ruten, men så er der jo 
også start- og sluttider og handicap at tage hensyn til. Det endelige svar fås oftest først 
dagen efter, hvor alle logfiler er analyseret og den uigennemskuelige pointberegning er 
gennemført. 
(Se i øvrigt www.pfg.dk for daglige rapporter fra SM, Red.) 

Samlet resultat efter 1. afdeling 
Åben klasse 

Klubklasse 

N
R FLY PILOT DAG 1 DAG 2 DAG 3 SAMLET 

1 MX Christian Dahl M.fl. 918 1000 814 2732 
2 D Jan Buch Madsen 1000 907 765 2672 
3 I Henning K. Nielsen 956 911 800 2667 
4 Y6 Ove Hartmann M.fl. 881 987 752 2620 
5 P2 Morten Bennick M.fl. 952 725 796 2473 
6 A Peter Sommerlade M.fl. 635 883 900 2418 
7 YD Rasmus Nielsen 976 619 710 2305 

8 6H Jens Hansen M.fl. 746 871 650 2267 

9 PB Bertel,Jan & Benny 962 823 466 2251 
10 2F Jan Fahlgren 985 952 0 1937 
11 TN Kristian Klokk M.fl. 827 198 845 1870 
12 70 Johny Johansen 364 724 752 1840 
13 VF Thomas Mærsk Pedersen M.fl. 809 310 688 1807 
14 RR Jan Hebnes M.fl. 328 484 412 1224 
15 LD Jørgen Rügge M.fl. 159 619 412 1190 
16 VT Per Thomsen 369 368 412 1149 
17 4R Jesper Gren Andersen 323 135 638 1096 

NR FLY PILOT DAG 1 DAG 2 DAG 3 SAMLET 

1 52 Jørgen Legind M.fl. 856 429 762 2047 

2 67 Arne Christensen 583 700 603 1886 

3 VA Peter Isaksen & Rasmus He 603 578 678 1859 

4 E9 Carsten Rasmussen 194 434 708 1336 
5 KL Lotte Bank-Nielsen 571 0 339 910 

6 31 Henning Pedersen M.fl 163 78 574 815 

Christian Krog Madsen
ckm@pfg.dk 
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Sommerlejr på Kaldred
Sædvanen tro holder Flyvegruppen også i år 2 ugers sommerlejr på Kaldred. Det 
foregår i perioden fra lørdag 25. juni til søndag 10. juli. 

Jeg kan varmt anbefale alle at deltage i dette traditionsrige arrangement. Hvis man ikke 
kan afse tid til hele perioden er man meget velkommen til blot at komme en enkelt eller 
nogle få dage. Jeg har selv været med hvert år siden 1971, bortset fra 1975. Det er 
blevet til 33 gange, og jeg regner selvfølgelig med at deltage i år også. En sommerferie 
uden et ophold på Kaldred er for mig ikke en rigtig ferie. 

Sommerlejren er naturligvis primært 
beregnet på, at alle piloter, elever 
som færdig-uddannede, kan få en 
masse god flyvning. Der arrangeres 
skoling for både 2-sædede og 1-
sædede elever, og der er rig 
mulighed for videregående flyvning 
for S-piloter. Der er ikke lavet en 
fast vagtplan for instruktører og 
spilkørere på hverdagene, men 
erfaringen fra tidligere år er, at der 
er blevet skolet hver dag. 

Foruden flyvningen er der også 
mulighed for hyggeligt socialt 

samvær, og det kan anbefales også at tage familie eller pårørende med til en lidt 
anderledes ferie. Herved kan de få et indblik i, hvorfor vi er så vilde med at komme på 
Kaldred.  Så tag ægtefælle, børn, kæreste eller ven med. Vi har masser af plads til 
overnattende gæster. I klubhuset på sovesalen uden beregning, i de små værelser mod 
et beskedent gebyr. På campingpladsen kan man frit stille telt eller campingvogn op. 

I de tre weekender i ferien, den i begyndelsen, i midten og i slutningen, foregår 
flyvningen som alle andre weekender med briefing kl. 09:00. Der er udskrevne 
instruktører og spilkørere. Tilmelding på flyveliste og fordeling af fly ved lodtrækning. 

På hverdagene forgår det lidt anderledes og noget mere afslappet. Det er jo ferie. 
Flyene er på forhånd fordelt efter først til mølle princippet med 2-3 piloter pr. fly. De må 
så selv indbyrdes aftale hvem der flyver hvornår. De ikke flyvende forventes at deltage 
på jorden ved afviklingen af starter og landinger. 

Vi holder først briefing kl. 10:00. Så kan alle have nået morgenmad og opvask inden. 
De meget morgenfriske måske endda en kølig dukkert ved stranden. Hvis vejret tegner 
specielt godt, kan man også have klargjort flyene inden briefing. Dagens vejrudsigt 
gennemgås og flyvninger planlægges. Det aftales, hvem der kører spil og wirehenter. 
Sidst men ikke mindst udpeges dagens kok, det allervigtigste hverv. Han skal 
planlægge den fælles aftensmad og sørge for indkøb og produktion med passende 
hjælp af ekstra personale til det grove: kartoffelskrælning, rengøring af grøntsager, 
pilning af jordbær, klargøring af grill m.v. 
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Efter flyvningen og pakning af hangaren samles vi så alle, piloter og pårørende, til fælles 
aftensmad. Vi plejer at være mindst 20-30 stykker. Det foregår ofte udendørs i den stille 
sommeraften i gården i stearinlysenes skær tæt ved den lune grill. Vi nyder en øl eller et 
glas vin og fortæller hinanden om dagens oplevelser. Det ender altid med at de ”gamle” 
underholder om tidligere tiders bedrifter. Disse historier bliver mere og mere farverige 
som årene går. 

For de ikke flyvende er der rige muligheder for adspredelse og oplevelser i den nære 
omegn. 

Kun 3-4 km fra flyvepladsen ligger en af landets bedste badestrande. Vesterlyng er et 
fredet klitområde helt ned til vandet. Det er begroet af græs, marehalm og enebærkrat. 
Der er meget fin sandstrand uden sten og med helt rent vand. Det bliver kun langsomt 
dybt og er derfor meget børnevenligt. Området benyttes af de omkringboende bønder 
som fælles græsningsareal for deres kreaturer, så man ser ofte køer vade rundt mellem 
badegæsterne. En lidt speciel oplevelse. 

Et udflugtsmål, som de fleste af os kun har set fra luften, er Nexelø. En ekskursion til øen 
kan anbefales. Der er et meget spændende og kuperet landskab, komplet uegnet til en 
udelanding. Man kommer der over med en lille færge fra Havnsø. 

Hvis det mod forventning en dag ikke er flyvevejr, kan man få afreageret ved et besøg på 
go-cart banen i de store grusgrave ved Løgtved, hvor man kan udleve sine 
racerkørerdrømme. Eller man kan besøge modeljernbanemuseet i Svinninge, som er en 
oplevelse for både store og små legebørn. 

Børn elsker at komme på Kaldred. Her får de lejlighed til at udfolde sig også lidt uden 
forældrenes konstante opsyn. Men alle holder dog øje med at det ikke går for vidt. Der er 
en stor sandkasse til de mindre børn og et par store gynger. De større børn nyder også at 
være på startfeltet på flyvepladsen. Her kan de hjælpe lidt til. En oplevelse for børnene er 
også at være med på hjemhentning, når fly er landet ude. Måske mest fordi de ved, at der 
vanker iskager til hjemhenteholdet. 

Der er tradition for et par festlige 
sammenkomster i sommerlejrperioden. 
Den største er PFG´s  Ko-fest. Den 
afholdes i den midterste weekend i 
ferien, d.v.s. i år lørdag 2. juli. I løbet af 
dagen steges en ko, eller rettere 2 
bagfjerdinger, over åben ild på 
bålpladsen. Når kødet efter 8 timer over 
ilden er mørt samles vi til fælles spisning 
på pladsen. Vi plejer at være et sted 
mellem 80 og 120 til dette arrangement. 
Der er normalt rigt fremmøde af ”gamle” 
flyvegruppemedlemmer. Alle venner og 
bekendte er også meget velkomne. Vi 
synger viser fra vores sanghæfte, 

fortæller historier og hygger os rigtigt omkring bålet. I stuen spilles der op til dans, og der 
plejer altid at blive plads til flyvegruppens specielle version af les lanciers, som vi for 
resten blev undervist i hver aften i en sommerlejr for mange år siden. 
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Kalundborg Flyveklub plejer at holde et tilsvarende men lidt mindre arrangement i 
hangaren. Her serveres grillstegt grisekød. 

Undervejs i løbet af ferien kan der arrangeres spontane ”events”, som det hedder på 
moderne dansk. I 2004 holdt vi f.eks. juli-aften, hvor middagen bestod af flæskesteg med 
rødkål og til dessert ris á l’amande med mandelgave. Taffelmusikken var selvfølgelig 
White Christmas. Efter maden var vi en tur ude omkring grantræet på campingpladsen. Til 
stor fortrydelse for de større børn, som var flove over, at deres voksne var så fjollede. 

Jeg håber, at ovenstående har givet et indblik i livet på Kaldred i sommerlejren og at rigtig 
mange må finde derop i år. Jeg glæder mig til at være sammen med jer. 

Niels Erik Kaiser
nekaiser@worldonline.dk 

  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
  25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 
BXD (K8) Lodtrækning (Ledig) 
PKX (P4) Lodtrækning Jeppe T Nicolaisen + Christian K Madsen 
XHA (W7) Lodtrækning Niels E Kaiser 
PFX (P6) * Lodtrækning Erik T Jespersen + Benny Strand + Mogens K Møller 
PXF (P2) * Udlånt til SM  Benny Strand +Mogens K Møller 

Booking af fly til Sommerlejren 2005

  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 
  02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 
BXD (K8) Lodtrækning (Ledig) Lodtrækning 
PKX (P4) Lodtrækning Søren Zebitz + Søren Møller Lodtrækning 
XHA (W7) Lodtrækning Jeppe T Nicolaisen + Anders B. Christensen Lodtrækning 
PFX (P6) * Lodtrækning Niels E Kaiser + Axel Morgenstjerne Lodtrækning 
PXF (P2) * Lodtrækning Jan Bagge + Benny Strand Lodtrækning 

* Kommentar til P2:  Reservation gælder kun tirsdag og torsdag. Mandag, onsdag og 
 fredag er der lodtrækning.  
* Kommentar til P2 & P6: Disse to fly indgår i en pulje, hvor piloterne aftaler fordeling  
 indbyrdes. 
   Generel kommentar:  Medlemmer, der flyver PFG-fly i Sisteron, bedes give plads til 
 medlemmer, der ikke skal til Sisteron. 
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Formanden byder velkommen. 

Valg af dirigent 
Niels Erik Kaiser blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt varslet i henhold til vedtægterne. 28 aktive medlemmer var til stede, hvilket udgør 
over 25% af de stemmeberettigede, og generalforsamlingen var således også 
beslutningsdygtig iflg. vedtægterne. Vi er dags dato 56 aktive medlemmer. 

Beretning for det forløbne år. 
Formanden startede med at mindes Jørgen Bachmann, som døde sidste år, med et 
minuts stilhed. 
Derefter gennemgik han kort den udsendte beretning og havde nogen enkelte tilføjelser: 
Sidste år fik en lidt skæv start med et par fly der ikke gik gennem syn, i år er vi bedre 
forberedt, da de fleste fly allerede er synet. 
Materiellet har ellers ikke givet de store problemer i løbet af året. W7-vognen har fået 
foretaget en stor reparation, men kom i gang igen. 
Vi har haft mange starter men ikke megen strækflyvning. Der har været meget skoling og 
3 nye certifikater. 
Der var en stor ekspedition til Frankrig, til dels på grund af vejret. 
Flyvepladssagen er kommet på plads. 
Polyt 5 har sjovt nok slæbt præcist det samme som sidste år. 
Det er tilbudt enkelte KF piloter at slæbe på Polytten – Jan Jarshøj har sagt ja og er 
blevet omskolet. 

Referat af generalforsamling i PFG onsdag 
 d. 12/3-2003

Booking af kamre til Sommerlejren 2005
  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
  25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun 01-jul 
Ø. Kammer Aksel Feddersen 
M. Kammer Poul G Jensen + Jan Bagge 

V. Kammer Frank Svenstrup 
Ø. Anneks Axel Morgenstjerne, (kun torsdag og fredag) 
  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 
  02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 
Ø. Kammer Aksel Feddersen 
M. Kammer Poul G Jensen + Jan Bagge 
V. Kammer Frank Svenstrup 
Ø. Anneks Axel Morgenstjerne 

Afbestilling:  Medlemmer, der har reserveret fly eller kamre, men som ikke benytter sig af 
 reservationen, skal ringe til klubhuset senest dagen før.  
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Vi har haft tilgang af yngre medlemmer over de sidste år, således at aldersgennemsnittet 
ikke stiger mere, vi håber denne udvikling vil fortsætte. 
Klubhus: Vaskerummet er kommet op at stå, med en vaskemaskine der ikke springer 
sikringerne.
Det udvendige skal vi måske have professionel hjælp til, vi må se hvad det koster. 
PFG-nyt udkommer nu 4 gange om året på grund af portostøttens bortfald. Bladet er til 
gengæld blevet lidt tykkere og er af god kvalitet. 
Regnskabet kører godt, Axel har godt styr på det, og får god hjælp af Poul Gregert. 
Der er overskud i regnskabet selv uden de gaver vi har fået. 

Godkendelse af beretningen 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
Axel gennemgik regnskabet med flg. Kommentarer: 
Regnskabet er trykt i PFG-nyt 1-05 

Udgifter: vi har haft færre udgifter på fly end budgetteret. 
Mht. prøvemedlemmer, har vi haft lidt mindre udgifter end vi plejer. 
Transportvogne har givet færre udgifter end forventet, W7-vognen krævede mest 
arbejdstimer. 
Polytten har været lidt dyrere i år, motorophænget skulle undersøges nøje, så det kostede 
en del. Den betalte forsikring gælder 5 kvartaler fordi vi har skiftet forsikring, den nye er 
på 17.000 imod den gamle som steg til over 30.000. Flyvepladsen, som vi i år selv har 
drevet, er dyrere end da vi betalte til kommunen, en del er til Kalundborg Flyveplads ApS 
efter gældende takstregulativ, en anden post er til advokat. 
Klubhus udgifterne er højere end ellers, fordi der er brugt mere vand og varme, da huset 
har været beboet, der er dog også nogen indtægter på den konto. 
Vi skal selv betale renovation efter vi har overtaget pladsen, så denne post er ny. 
Varme i værkstedet er lavere end budgetteret da vi ikke kendte den forventede størrelse 
da vi lavede budgettet. 
De 1000 kr. til ADSL er til den aftale vi har med Kalundborg Aviation og KF, så det er et 
fast beløb. 
Henrik Vinther spørger til om vi stadig er med i den ordning med tilsyn på taget af 
værkstedet. Han undrer sig over at der ikke er en udgift til dem. Axel mener ikke at han 
har haft en betaling til dem, så de har formentlig heller ikke været og kigge på det. Det 
skal vi have undersøgt. 
Erik nævner at der et par gange har været nogen oppe og feje blade ned. 
Portoudgifterne er ikke helt så store som først forventet, da vi har fundet nogen bedre 
muligheder for at frankere. I disse udgifter er der 5 numre af bladet med. 
Vi har haft lidt medlemstilgang og derfor højere udgifter til DSvU, og flere medlemsdage. 
Klubansvarsforsikringen er opsagt og vi er nu dækket gennem spilregnskabet, sammen 
med KF. 
Der opstod en diskussion om forsikringer og dækninger. Poul og Axel mener at vi generelt 
er godt dækket. Poul har været alle forsikringerne igennem. Der blev fremsagt forskellige 
meninger om hvordan vi er dækket i forskellige scenarier, men det menes af Poul og 
andre at vi er dækket. Der er enighed om at vi skal være helt sikre på at vi er dækket i alle 
situationer. 
Renter og gebyrer er som forventet. 
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Indtægter: vi har fået mindre ind i flyveafgifter, fritflyvningsafgifterne er stabile. 
Tilbagebetalingen for GF er som forventet. 
Indtægter på flyslæb er stort set som budgetteret. 
Henrik Vinther spørg hvor mange prøvemedlemmer der bliver hængende, Axel oplyser at 
det er ca. halvdelen. 
Klubhuset: festkassen er ændret til at et overskud i festkassen tages til indtægt i 
regnskabet. Det er for en stor del ko-festen. 
En del indtægter på overnatning i værelser og privat el-forbrug. 
Michael Krogh spørger om regnskabet med flyvepladsen balancerer. Det oplyses at 
revisoren er i gang med et foreløbigt regnskab, vi havde håbet han havde det klar til i dag, 
men det er ikke nået at komme. Det budget der er lagt ser ud til at kunne holde.  
Erik Trudsø spørger om man har taget fat i noget af det, som f.eks. varme i Egons hytte, 
vi er ved at undersøge telefoner, som bl.a. mønttelefonen, og den tlf. der står i hytten. 
Værkstedsindtægter, omfatter bl.a. tilskud fra Tårnhøj og salg af nogle lamper. 
VHF-kurset løb rundt sidste år og S-teori holdt Værløse så der er der ingen indtægter. 
Kontingentindtægterne er højere end forventet, da vi hen over højsæsonen har været 
oppe over 60 medlemmer. 
PFG-nyt: Vi har fået tilskud fra bladpuljen, disse penge er en løbende afregning, så tallet 
er ikke helt præcist da vi ikke har fået den sidste afregning. 
DSvU sender mails ud med orientering om hvem der udfører barografkalibrering. Vi har 
ikke fået så mange penge ind på det, og skal nok ikke regne med at der fremover kommer 
flere.
De totale udgifter er 33.000 højere end budgetteret. 

Aktiver: Axel kom med en enkelte kommentarer til PBS og Kalundborg flyveplads: Det 
første regnskabsår løber fra oktober 2004 til udgangen af 2005. De 42.000 vi har indbetalt 
i anpartskapital, til Kalundborg flyveplads er anført som et aktiv. 

Passiver: Nøglekontoen er steget da der er udleveret nøgler. 
Ølkassen løber rundt i sig selv. 
Skyldig til flyvepladsen, er penge der først blev overført i 2005, men er med i regnskabet 
for 2004. 

De eneste bemærkninger revisorerne har, er at de ikke har noget bevis på de penge der 
er i flyvepladssagen. 
Bo har et dokument på at pengene er indbetalt. Det er Thorkil Kristensen der står for den 
daglige drift af pladsen. Større posteringer skal godkendes af hele bestyrelsen. 
Der bliver spurgt om der laves månedsregnskab, det er bestyrelsen ikke helt klar over, 
men de har efterlyst det fra revisoren. Jens Rytter efterlyser at vi får et månedsregnskab 
fra pladsen / revisoren. 
Indtægter er baseret på afgifter fra klubberne, afgift pr. medlem, hangar, garage, hytter og 
landingsafgifter for fremmede fly. 
Vedligeholdelse af svæveflyvehangarer er klubbernes ansvar, motorhangarer er 
Kalundborg Flyveplads. 
Der skal indkaldes til generalforsamling i flyvepladsen inden udgangen af maj. Deres 
næste møde er 15. april. 
Henrik Vinter spørger hvem der ejer hangarerne, det gør Kalundborg kommune og vi lejer 
dem af kommunen. Henrik Vinter har givet bestyrelsen et forslag om at søge feriefonden 
til nyt tag på hangaren. 
Der er forhåbentlig taget højde for at der skal gøres noget ved signalplatformen. KF er i 
gang med både den og hegnet oppe ved pladsen. 
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Telthangaren ejes af klubberne. 
Det spørges om vi kan få trukket ned over hovedet at skulle sætte hegn op rundt om hele 
pladsen. Reglen er at der skal være hegn alle de steder hvor der ikke er naturlige hegn. 
Så principielt er vi dækket ind. 

Godkendelse af regnskabet 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Vedtagelse af planer, budget, og takstregulativ for det kommende år 
Axel gennemgik budgettet: 
Der er budgetteret med et driftsoverskud på 75.000 
Vi forventer en tilbagebetaling på 34.000 fra GF-forsikring. 
Indtægterne på flyveafgifter er et gæt, da det er svært at sætte tal på. 
Der spørges til driftsregnskabet på Polyt 5 der i år er lavere end hvad der blev brugt 
sidste år, hvordan fremkommer dette tal? Beløbet er baseret på baggrund af et ca. 
gennemsnit for de senere år. 
Det spørges om der holdes øje med hvordan udgifterne på polytten svinger eller ligger 
over de sidste mange år, om de lige pludselig eskalerer. Det gøres der ikke. 
Erik spørger om et bud på hvor længe Polytten kan holdes flyvende Iver siger mindst 30 
år, der er ikke noget der er slidt. 
El-regningen på klubhuset kan ændres ved at vi giver NESA en aflæsning nu. Da vi ellers 
kommer til at betale for det samme som sidste år, hvor der var et højt forbrug. 

Axel gennemgik takstregulativet: 
22kr stigning for aktive og 17 for studerende i kontingent om måneden. 
Der er ændret i muligheden for at udlandsmedlemmer nemmere kan få et PFT når de er 
hjemme på besøg. 
Der er reguleret på flyveafgifterne for flyene specielt for Duoen med en nedsættelse på 30 
kr. for den første time. 
Forsøget sidste år med at lade vore elever flyve på KF’s K8’ere, har vi nu føjet ind i 
takstregulativet, så klubben giver et lille tilskud til eneflyvere i KF’s K8’ere. 
Der er ændret i fritflyvningstaksterne og der er indført en takst for motortiden på Duo’en 
for fritflyvere. 
Der bliver stillet spørgsmål til hvor meget denne motor tid vil indbringe – sidste år blev 
motoren brugt i 10 timer. Det er 600 minutter alt i alt 3000 kr. hvis alle 10 timer var 
fritflyvning. 
Der var en diskussion om hvor vidt beløbet var tilstrækkeligt. Det menes at den reelle pris 
på motorbrug er 10 kr. pr minut. 
Prisen på spilstarter er nedsat til 35,- fra 40,- fordi der var et pænt overskud på 
spilregnskabet (9.000). 
Denne nedsættelse vil betyde en del for elever, der har mange starter. 
Ændringen af renten svarer til den rente vi får i basisbank, hvilket betyder at PFG er 
udgiftsneutral over for indestående på kontoen. 
Kommentarer til punkt 9. om hvordan passive medlemmer stilles, hvis de har en hytte. 
Det fortælles at det ikke er muligt at have en hytte hvis man ikke er aktiv. 
Hvad skyldes det at kontingentet hæves? Det skyldes generelle stigninger og 
nedsættelse af flyveafgifter. 
Der opstod en diskussion om hvorfor taksten er sat ned på Duo’en. Sidste år indbragte 
Duo’en 11.700 kr. for ikke fritflyvere. Det menes at der nok kommer flere ikke fritflyvere til 
at flyve på Duo’en. 
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Stig Øye bemærker at et budgetteret overskud på 75.000 virker meget højt, når 
medlemmerne ikke kan få noget konkret at vide om langsigtet planlægning. 
En del af dette overskud ligger i gaveordningen. Disse skal ligge som overskud da vi er 
forpligtede til at bruge dem på investeringer. 
Anders: Der har været en del ytringer om at få udskiftet nogen af flyene, det er måske 
ikke ældre fly der tiltrækker de unge. Deres evne som skolefly kan så vurderes. Tanken 
om anskaffelse af en ny Junior er jo ikke længere tabu. 
Lars Sverre går ind for at hæve kontingenterne med et par procent og nedsætte 
Duo’taksten. 
Michael Krogh vil godt støtte opsparing til ny indkøb, men vil godt se en plan for det. 
Anders: der skal i de kommende år laves en investeringsplan over hvad pengene skal 
bruges til. 
DSvU har ikke planer om at hæve taksterne yderligere, de arbejder på at blive selv 
registrerende (certifikater o.s.v) SLV opkræver deres gebyrer direkte ved brugerne i form 
af gebyr på certifikatudstedelse o.s.v 
Forslag om aktivt kontingent for alm. 336 og stud. 198 – dette stilles til afstemning, og 
vedtages. 

Planer og budget er hermed vedtaget. 

Langsigtede handlingsplaner 
Formanden meddeler at de i krystalkugleudvalget ikke har været aktive nok, det nærmest 
foreliggende er at få en Junior mere. 
Falke diskussionen, har bestyrelsen taget op og vil starte med at snakke med KF om en 
deling af Falken. 
Michael Østerholm foreslår en ændring af besætningen. Det er lige pt. Bo B. Madsen, 
Stefano og Morten. Anders vil godt melde sig ind i krystalkugle udvalget, Michael 
Østerholm forslås at træde ind, på baggrund af hans engagement i diskussionen. 
Erik på peger at vi har en gæld på 300.000 på duo’en som vel også skal tilbagebetales 
forholdsvis hurtigt. 
Axel fortæller at der ifølge gaveordningen er brugt penge på tilbagebetaling af lån på 
Duo’en, transportvogne og lignende. 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Til bestyrelsen var foreslået Bo Beltoft Madsen, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz 
Thomsen, Jeppe Torben Nicolaisen og Anders Bjerregård Christensen. Bestyrelsens 
forslag blev vedtaget. 
Til suppleanter var foreslået Kim Cecilia Zambrano og Finn Passov. Bestyrelsens forslag 
blev vedtaget. 

Valg af 2 kritiske revisorer 
Bestyrelsen foreslog valg af fire kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver Christophersen, 
Knud T. Andersen & Thomas Bucka-Christensen. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Indkomne forslag 
Der var ikke kommet nogen forslag. 

Eventuelt 
Lars Sverre får ordet:  
Beløbet på gaveordningen stiger i år til 6400. 
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Lars orienterer om de regler der arbejdes med i EASA og vores stilling i det forhold og 
hvor det bærer hen i Europa. 
EASA har vist sig at kunne blive meget positivt, da de arbejder mod at sportsklubberne 
skal kunne køre selvstændigt. 
KDA skal være den certifikatudstedende enhed for fritidsflyvning, ballon, paraglider o.s.v 
EASA: Der arbejdes på lettere helbredsundersøgelse. De har indrømmet, at de har 
strammet den lidt for meget m.h.t. materielregler. Så vi håber den ender noget løsere. 
DSvU har båret en meget stor indsats i Europa arbejdet, som EASA har taget meget til 
sig.
Tidshorisonter for fælles europæiske regler: Det hele skal køre inden 2007 , så det meste 
vil komme til at køre i løbet af i år og næste år.  
Der går rygter om at SLV er ved at blive gjort klar til salg, og derfor kan det være meget 
svært at komme igennem med klager over de store takststigninger indenfor få år, 
oplægget var at det skulle være over en årrække. 
Der arbejdes på at fritidsflyvning tages ud af disse regler og dermed bliver lettere at 
arbejde med og give lavere gebyrer. 

Flysik: Instruktører har været på et kursus, og der vil blive inviteret til et 3 timers 
medlemsmøde som alle klubber inviteres til, de vil tage rundt i klubberne i løbet af 2005 
og 2006. Der kommer moms på lægeattester pr. 1.april. 

Der har heldigvis ikke været ret mange havarier sidste år, der tilbagebetales derfor ca. 
65% til medlemmerne fra GF-forsikring. GF arbejder på at få en ansvarsforsikring op at 
stå. Men det bliver tidligst næste år 2007. 

Lidt snak om Lars’ oplæg i PFG-nyt, om anskaffelse af en Falke i forbindelse med skoling 
af udelandinger. mange af de uheld der sker, er i forbindelse med udelandinger. 
Anskaffelse af lærredsfly er ikke velset i klubben. 

Stig Øye fik overrakt en pris for en opgave i TERMIK-LIGAEN, for en hastighedsflyvning, 
denne havde Lars modtaget på repræsentantskabsmødet. 

Kaiser oplyser: Luftrummet over Sjælland er lavet om, der er møde på mandag i bygning 
402 lokale 9, alle opfordres til at møde op. Henrik Vinther spørger om der er låst op. Erik 
efterlyser en opvarmning i dag. Men det kan ikke gives. 

Felipe vil godt gøre opmærksom på den mail han har sendt rundt med indkøb af ICAO 
kort. Han har listen med, så hvis der er nogen der vil have lavet deres bestilling om kan 
de gøre det i aften. Han venter til slutningen af næste uge med at sende bestillingen og 
så sender KDA dem så snart de kommer. Ca. 1. april 
Han har lavet nogen nye pda koordinater, han vil godt udlevere det han har, men der er 
enkelte koordinater der mangler, da de ikke er ændret i AIP’en. 

Anders. Vil opfordre alle til at møde op på mandag. 
Vi skal til at lege flyveledere, skal man have gul vest på, skal den uddeles ved briefing, 
skal alle privatejere møde op til morgenbriefing. Der vil sikkert blive god diskussion, men 
det er en opgave vi skal udføre. 

Generalforsamlingen sluttede 22:09 
Marianne Watz

mwt@pfg.dk 
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FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 
For perioden 1.4.2005 til 31.3.2006

1. Kontingenter  
a.  Aktive medlemmer               336,00 kr/md. 
b.  Aktive medlemmer, der er  
 studerende  eller værnepligtige  198,00 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 passive 
medlemmer tilskrives kun den 1. april. 

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

Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter 
med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i 
overensstemmelse 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 
obligatorisk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive 
livstidsmedlemmer 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 
kontingent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng 
betales kun 1 måneds aktivt kontingent. 
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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. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes 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 
dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyvegruppens sommerlejr og 
under ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke som hverdagsflyvning. 
Medlemmerne skal selv holde regnskab med afholdt hverdagsflyvning og senest ved 
årets slutning 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. 

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 
flyvning med egne gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter. 

Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april skriftligt til 
bestyrelsen har tilmeldt sig ordningen. 
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                       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 
gangen. 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 
flyvninger 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. 

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 
omfang, 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 
hjemhentningshold 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. 
Medlemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af 
kamre og anneks.
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Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med 
klubhusformanden. 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 
umiddelbar 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. 

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 værksteds-
ledelsen 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 
månedlige 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. 
Indbetalinger 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. 
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- Tilskud til deltagelse i DM: PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende. 
- Deltagelse i instruktørkurser: PFG betaler deltagergebyret samt transportomkost-
 ninger 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 Spe-
 cificeret ved aftale med bestyrelsen. 

Budget for driftregnskab 2005      
       
Udgifter  tkr.  Indtægter tkr.

      
Svævefly  90  Flyveafgifter  60 
Konkurrencer og træning  156  GF-forsikringspræmie retur  34 
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  211 
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  625 

      
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  635 
Driftoverskud  74    

       
Balance  635  Balance  635 

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 27/01-2005 
Tid og sted  27. januar 2005 kl. 18.30 hos Axel. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Kim C.  
    Zambrano og Finn Passov. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2004 er godkendt. 
2. Administration 
 Post ind  Der er kommet tilsagn om tilskud til distribution af PFG-nyt fra  
    Biblioteksstyrelsen. Erhvervs- og selskabsstyrelsen har returneret 
    tidligere udfyldt blanket til oprettelse af selskabet ”Kalundborg  
    Flyveplads ApS”, da der manglede underskrifter fra bestyrelsesmed-
    lemmerne i selskabet. 
    Advokat Jens Hoffmeyer har sendt brev vedr. boet efter Jørgen  
    Bachmann, indeholdende udligning af Jørgens saldo, herunder  
    udligning af kontingent og hytte. 
    Kenneth René de Voss har sendt en indmeldelse som prøvemed-
    lem. 
    Johannes Fogs Fond meddeler, at ansøgningen er modtaget og vil 
    blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde. 
    Der er fra Roskilde Flyveklub og Dansk Veteran Flysamling  
    modtaget en invitation til at lave en udstillingsstand i forbindelse 
    med et flyveshow i Roskilde. 
    IT- og Telestyrelsens har sendt et Nyhedsbrev om frekvenser. 
    Der er modtaget en indkaldelse til repræsentantskabsmøde i DSvU 
    19. februar. Bo tager med. SLV sender opkrævning på VFG og AIC 
    opdateringsabonnement. 
    Registreringsbeviset på P6 er kommet. 
    Udkast til aftale med Roskilde ATC vedr. administration af luftrum. 
    Lars Sverre oplyser, at tilbagebetalingen fra GF-forsikring bliver på
    62%. 
 Post ud  Der er sendt brev til dødsboet efter Jørgen Bachmann vedr. dennes 
    tidligere hytte samt til Helle Marckmann, der som arving af hytten 
    skal betale aktiv-kontingent. 
    Opgørelser af starter og landinger for Polyt 5 er sendt til  Kalundborg 
    Flyveplads ApS. 

      Medlemmer Der er kommet et nyt prøvemedlem, Kenneth René de Voss.  
    Morten Ødegaard har meldt sig passiv. Stefano Fazzi overgår til 
    studerende-kontingent. 

 Uddannelse S-teoriplan er udsendt og undervisningen starter tirsdag d. 1.  
    februar. Jens Nørkær Sørensen har været behjælpelig med at skaffe 
    lokaler. Der mangler en til at stå for repetition og en til at stå for
    prøven. Kim spørger i Værløse Flyveklub om de afholder  
    radiokursus. 

 Medlemsmøder Sæsonplanlægningsmøde d. 17. februar. Bo er mødeleder. 
    Generalforsamling afholdes d. 9. marts. 
    Sommerlejrmøde 28. april. 
    Ko-fest afholdes d. 2. juli. 
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 PR-arbejde Jeppe har været på PR-seminar på Arnborg og kom hjem med bl.a. 
    følgende: på www.pilot.dk kan ses en vurdering af svæveflyveklub
    bernes hjemmesider. Vurderingen er lavet af DSvU’s web-master. 
    Der blev givet gode ideer til opbygning af en ”sælgende” hjemme
    side. Århus Svæveflyveklubs hjemmeside giver god inspiration. Ar
    tikler er velkomne til ”Flyv”. Der opfordres til at meddele adresseæn
    dringer direkte til KDA. Forslag om fælles pris på prøvemedlemskab 
    på landsplan. Mulighed for biografreklame med lidt lokalkolorit  
    produceret af DSvU. Jeppe tager kontakt til Christian vedr. nye input 
    til klubbens PR-arbejde. 
    Der er DSE-messe d. 16.-17. marts og PFG er tilmeldt. 
3. Økonomi
 Status  Årsregnskabet er revideret og gennemgået.  KF har betalt  
    udligningsbeløb efter spilregnskabets afslutning til PFG. 
4. Materiel
 Fly  Duo’en er synet og godkendt. P6 er overdraget. K13 er næsten klar 
    til syn. K8 er godt i gang. W7 står på transportvogn udenfor  
    værkstedet. P4 hentes 6. februar på Kaldred. 
 Polyt 5  Der er planlagt syn og propellen er taget af. Den synes d. 3. marts. 

 Spil  Spillet ser pænt ud. Alt lys virker. Kontakten til højre-venstre blink 
    virker ikke så godt. Der er ingen generator på lastbil-motoren. Der 
    er ratslør på 35o. Spillet transporteres fra/til Kaldred på blokvogn, 
    hvis prisen er rimelig. Rullerne bag saksene er meget slidte. Køler-
    væsken i lastbilmotoren er for vandig og fryser. I spilmotoren er  
    kølervæsken ok. Dette er meddelt relevante personer.  

 Startvogn  Der skal justeres bremser ellers står det fint til. 
 Generelt  Jeppe foreslår, at etablere en fast møderække med KF, hvor sager 
    vedr. materiel skal behandles. Evt. ændringer/reparationer på  
    Mercedes’en skal først drøftes med KF. Det foreslås at fastgørelse 
    så trækket går gennem bageste hjørnestolper i taget, så faldskær-
    mene ikke slæber på jorden. 
5. EKKL
 Flyveplads Thorkil Kristensen og Børge Nielsen er i gang med støjberegninger, 
    men mangler data fra Rumæneren. 

 Klubhus  En ny satellitmodtager efterspørges, når den gamle tjenesteydelse 
    forsvinder. Der skal i givet fald betales 50 Euro i depositum for  
    dekrypteringsnøgle samt købes for ca. 5.000 kr. PC-hardware. 
 6. Værksted  Frank vil gerne afløses i værkstedsledelsen. Bestyrelsen har en 
    mulig kandidat som afløser. Bo tager en snak med vedkommende.  
7. Flyvning
 Instruktørmøder Der bliver flere instruktørvagter end sædvanlig. Der bliver formentlig 
    ikke AI-vagter i oktober. 
 Generelt  Polyt 5 og Rumæneren fløj d. 31. december. Morten er forsat PFG’s 
    repræsentant i luftrumsforhandlinger med Naviair og SLV. Selve 
    luftrumsinddelingen er afgjort og en samarbejdsaftale mellem ATC 
    Roskilde og de Sjællandske klubber vedr. svæveflyve-områderne på 
    Sjælland er under udarbejdelse. 
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8. Langsigtet planlægning
 Krystalkugleudvalg: Der har ikke været noget møde endnu. Bo indkalder til et 
    møde før Generalforsamlingen. 
 Generelt:  Der er kommet oplæg fra Lars Sverre vedr. køb af Rotax-Falke. 
    (Trykkes i PFG-Nyt 01-05) 

9. Uds. til medlemmerne PFG udsendes 15. februar, således at der indkaldes til  
    Generalforsamling rettidigt. 

10. Eventuelt Ansøgning til Amtet vedr. transportvogn sendes inden fristen d. 1. 
    marts. Ansøgningen behandles endeligt d. 5. april i Amtets udvalg. 

12. Næste møde Mandag d. 7. marts hos Kim. 

Tid og sted  7. marts 2005 kl. 18.30 hos Kim. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Anders B.  
    Christensen, Kim C. Zambrano, Marianne Watz, Finn Passov og 
    Morten Bennick. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. januar 2005 er godkendt. 

2. Administration 
 Post ind  Biblioteksstyrelsen anmoder om dokumentation på distributions-
    udgifter. 
    Tilsagn fra Otto Mønsteds Fond med tilsagn om støtte til udgivelse 
    af jubilæumsskrift på 10.000,- 
    Ejendomsvurdering på værkstedet fra Told og Skat. Den lyder på 
    4.550.000 (bygning på fremmed grund). 
    Annoncering fra IDA vedr. brugerbetaling for deltagelse i møder i 
    flyveteknisk selskab. 
    Bekræftelse fra Københavns Amt på at de har modtaget ansøgning 
    om støtte til transportvogn. 

 Post ud  Svar til biblioteksstyrelsen med dokumentation på distributions- 
    udgifter sendes snarest, er underskrevet af kasserer, revisor og 
    formand. 

Referat af bestyrelsesmøde 7/03-2005 

Kim C. Zambrano 
kcz@pfg.dk
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    Svar er sendt til Otto Mønsteds Fond med vores kontooplysninger 
    til overførsel af penge. 

 Medlemmer Sten Lottrup Knudsen – passiv fra aktiv, Pia B. Hansen – udmeldt 
    fra passiv. 

 Uddannelse Vi skal have tilmeldt teorideltagerne til S-prøven. 
    Vi mangler en prøvevagt til S-prøven. 
    Kim kontakter Carsten fra Værløse om hvornår de afholder radiokur-
    sus. 

 Medlemsmøder Generalforsamling 9. marts. 
    Luftrumsmøde 14. marts. 
    Sommerlejrmøde 28. april. 
    Frankrigsmøde 20. april. Klokken 19.30 

 PR-arbejde Der er mange henvendelser fra kommende prøvemedlemmer. 
    Have de sidste 4 numre af PFG-nyt liggende i klubhuset til udleve-
    ring til nye medlemmer. Evt. have et eller to sæt teori kompendier 
    liggende i klubhuset. 
3. Økonomi
 Flyveplads Thorkil Kristensen har villet sende et foreløbigt regnskab på flyve-
    pladssagen, men vi har endnu ikke modtaget det. 
4. Materiel
 Fly  W7, Duo’en og K13 er synet og godkendt. K8 er klar til syn. P6  
    bliver hentet fra Kaldred i morgen. P4 er næsten færdig. Duo’en og 
    K13 er kørt til Kaldred. 
 Polyt 5  Synet er blevet udsat, da en fra SLV skal deltage. 

 Spil  Lindtorp (en lille klub på kun 10 medlemmer) har spurgt om de kan 
    købe vores gamle spil, Axel har sagt at de kan købe det og de  
    krydsslåede wire. 9000.- for det hele.  
 Wirehentere Granadaen er ikke færdig. 

 Generelt  Bo har snakket løst med Børge (KF) om Motorfalken og evt. fælles 
    leje af den. Han var ikke afvisende men han har ikke diskuteret det 
    med medlemmerne. Vi venter til efter KF’s generalforsamling med at 
    foretage os yderligere. 
5. EKKL
 Flyveplads Støjberegningerne er indsendt men data for Rumæneren mangler. 
    Når begge klubber har haft generalforsamling skal vi have et møde 
    med KF om takster for at flyve i KF-fly. 

6. Værksted  Afløser for Frank i værkstedsledelsen, Bo kontakter en mulig  
    afløser. 
    Vi skal have gjort noget ved udsugningen i forbindelse med brug af 
    kemikalierne. 
7. Flyvning
 Instruktørmøder Afholdt d. 2. marts. 
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Marianne Watz 
mwt@pfg.dk 

 Generelt  Erik tager sig af spilradioen, vi mangler en der tager sig af  
    flyradioen (jordradio). En sender / modtager i 3m’s højde over  
    startvognen. Den skal være fastmonteret med et hængsel så den 
    kan vippes ned, når startvognen køres væk. 

 Nye luftrum Morten deltog og fortalte om de nye luftrum, som træder i kraft  
    1.april, det er generelt en forbedring. Men vi skal have tovejs radio-
    kommunikation med flyene der er inde i områderne. 
    Det kræver at vi har en telefon til det formål og at vi har en liste at 
    skrive piloterne på. 
    Et system som det der bruges i Sisteron. 
    Det skal koordineres med KF, hvem der holder styr på denne liste. 
    Der skal være en vagt. 
    KF og PFG regnes i denne sammenhæng som en klub, der er kun 
    et tlf. nummer på pladsen. 
    Nummeret skal være etableret inden næste tirsdag (sidste opfølg-
    ende møde i luftrumsudvalget).  
    Der bliver holdt log på udgående opkald. 
    Der skal lyttes på radioen hele flyvedagen og der skal være vagt på 
    telefonen hele flyvedagen. 
    Tavle til 50 kort, vi har 36 fly på pladsen. Toppen af kortet skal  
    kunne ses, med fly navn. 
    Marianne undersøger hvor man kan købe sådan en tavle. Og kort. 
    Vagten uddeles ved briefingen. Ved lodtrækning blandt dem der har 
    kvalifikationerne. 
    Morten sørger for at må-listen er opdateret. 
    Morten udsender det nye kort på mail inden medlemsmødet om 
    luftrum. 

8. Langsigtet planlægning
 Krystalkugleudvalg: Der er ikke blevet indkaldt til møde, det bliver en gang i  
    nærmeste fremtid. 

10. Eventuelt Ansøgning til Amtet vedr. transportvogn blev sendt inden fristen d. 
    1. marts. Ansøgningen behandles endeligt d. 5. april i Amtets  
    udvalg. 

 Jubilæumsskrift Der er flere ansøgninger ude på tilskud til jubilæumsskriftet. Vi skal 
    have svar på disse ansøgninger inden skriftet trykkes, da der skal 
    stå tak til giverne i skriftet. Vi kan godt bestille tid på trykkeriet til lige 
    efter svardatoen. 

 Flyveplads Thorkil Kristensen og KF vil godt være med til at indkøbe og have en 
    fælles vejrstation, til deling. 
    Anders har noget materiale på en type som han sender ud til  
    bestyrelsen. 

12. Næste møde Onsdag den 13 april klokken 18.00 hos Anders. 
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TERMIK-Ligaen 2005
Sæsonen startede godt med en rigtig god placering i termik-ligaen, den 25/4 lå vi som 
den bedste klub, ved resultater sorteret enkeltvis efter point. Det så jo flot ud! 

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Aktuelle placering 
1 15746,5 17 23 Polyteknisk Flyvegruppe Tredie Division-1 
2 13122,0 13 13 SG-70 Første Division-1 
3 13009,8 12 12 Herning Svæveflyveklub Første Division-2 
4 8482,7 8 9 Silkeborg Flyveklub Anden Division-1 
5 8211,4 8 8 Tølløse Flyveklub Tredie Division-2 
6 7503,3 6 6 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub Anden Division-2 
7 6368,6 6 7 Østsjællands Flyveklub Første Division-3 
8 5714,2 6 7 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub Anden Division-3 
9 5360,6 8 10 Vestjysk Svæveflyveklub Første Division-4 

10 4989,9 4 8 Billund Svæveflyveklub Anden Division-4 
11 3269,6 5 5 Fyns Svæveflyveklub Anden Division-5 
12 2908,1 2 2 Jysk Aero Sport Tredie Division-3 
13 2762,4 2 2 Midtsjællands Svæveflyveklub Første Division-5 
14 2021,5 4 4 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub Tredie Division-4 
15 1954,4 3 3 Vejle Svæveflyveklub Første Division-6 

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Aktuelle placering 
1 29880,1 24 30 SG-70 Første Division-1 
2 28490,4 24 38 Midtsjællands Svæveflyveklub Første Division-2 
3 26980,9 23 29 Herning Svæveflyveklub Første Division-3 
4 25000,7 24 37 Østsjællands Flyveklub Første Division-4 
5 18459,5 22 31 Polyteknisk Flyvegruppe Tredie Division-1 
6 18447,6 20 32 Vestjysk Svæveflyveklub Første Division-5 
7 15960,5 22 28 Fyns Svæveflyveklub Anden Division-1 
8 14323,8 15 18 Silkeborg Flyveklub Anden Division-2 
9 13979,5 14 18 Tølløse Flyveklub Tredie Division-2 

10 13155,0 12 16 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub Anden Division-3 
11 11813,1 13 20 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub Anden Division-4 
12 10678,9 13 19 Vejle Svæveflyveklub Første Division-6 
13 9042,7 9 10 FSN Værløse Svæveflyveklub Tredie Division-3 
14 8745,2 8 14 Billund Svæveflyveklub Anden Division-5 
15 8496,0 10 14 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub Tredie Division-4 

Men hvordan er det så gået, nedenstående er sakset fra Termikligaen 12-05-05. 
Vi ligger på en pæn 5. plads, kun overhalet af klubber fra 1. division. 
Godt gået! - nu skal vi bare holde det så vi igen kan komme op i 2. division. 
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Opfordring til alle elever og yngre piloter i PFG 
( De gamle garvede kender det vist næsten for godt !) 

Det er sikkert ikke gået nogens næse forbi, at PFG hvert andet år arrangerer en 3 uger 
lang klubtur til de sydfranske alper, nærmere bestemt Sisteron. I år er officelt ”Sisteron-
år” selvom undertegnede og en del af de mere garvede PFG piloter også var dernede 
sidste sommer. 
 Denne artikel er derfor ment som en opfordring til alle de piloter der bare har tænkt det 
mindste på at tage med til Frankrig et år, og til alle de nye elever, der endnu ikke har 
hørt om ”Kaldred Syd”. Jeg kan kun sige- GØR DET – TAG MED! 
Mange har sikkert læst min artikel i forrige nummer af PFG-nyt omhandlende mine 
oplevelser fra Sisteron i sommers, og om alt det man foruden det flyvemæssige kan 
foretage sig dernede. 
Selvom man er elev, hvilket jeg var sidste sommer, kan man sagtens få en masse 
flyvning ud af det, og det er garanteret at man lærer enormt meget på flyveturene rundt 
i de franske alper. Sidste år havde PFG ikke selv noget tosædet fly med dernede, så 
jeg lejede franske fly og fløj med franske instruktører, hvilket kan anbefales hvis man 
har lyst til virkeligt at lære af de lokalkendte mestre. Det er dog lidt dyrt at leje franske 
fly. Men i år tager vi vores Duo Discus, P2, med, og det betyder at man kan flyve til de 
samme takster som på Kaldred og med danske instruktører. Det eneste man derudover 
skal betale er en mindre ”service charge” pr. flyvedag samt hvad det koster for et 
flyslæb med et af de Franske slæbefly og muligvis en mindre ansvarsforsikring for at 
flyve fra pladsen. Ifølge Sisterons hjemmeside koster et flyslæb omkring 30-35 kr. pr. 
minut og et gennemsnitligt slæb varer cirka ti minutter. Det lyder måske lidt dyrt med 
300 kr. for en start, men når man er 
kommet i luften er der næsten med garanti 
termik til at flyve hele dagen, dvs. de 
næste 6-8 timer og hvis man er heldig kan 
man på samme flyvning komme til at flyve 
både, skrænt, termik og bølgeflyvning. På 
en flyvning kommer man også gerne ret 
langt omkring, og et yndet udflugtsmål er 
at flyve op til ”Den hvide Gletscher,” der 
ligger på et bjerg i omkring 3,5 kilometers 
højde. På vej derop passerer man indtil 
flere bjergtoppe, og følelsen af at suse 
forbi en bjergside kun 50 meter fra den 
med 150 km/t er et ubeskriveligt ”kick.” Det 
skal opleves som svæveflyver! 
Ud over de fantastiske flyveoplevelser over alperne er der som sagt masser af andre 
ting man kan foretage sig i det dejlige sydfranske alpelandskab. På de dage hvor man 
ikke har tænkt sig at flyve, byder området omkring Sisteron på utallige muligheder for at 
slappe af eller tage på diverse udflugter. Et meget yndet sted at tage hen er en lille 
bjergkløft med en idyllisk lille flod man kan bade i ikke mere end ti kilometer fra pladsen. 
Som en dagsudflugt kan man også tage til Gorge du Verdon og sejle rundt i den helt 
fantastiske bjergkløft der, eller tage en tur op til ”Den hvide gletscher” i bil og prøve at 
gå på den. Der plejer altid at være et par stykker fra klubben, der heller ikke flyver den 
pågældende dag, og som tager afsted i bil, hvor der oftest er plads til en ekstra person 
så man kan komme med. Sisteron by ligger omkring ti kilometer fra pladsen og næsten 
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dagligt skal folk derind for at handle, så 
der tager man også bare med. Borgen 
inde i Sisteron er virkelig et besøg 
værd og byder på store oplevelser 
hvad enten man er interesseret i fransk 
historie eller ej. Om aftenen efter 
dagens flyvning er det også mere 
reglen end undtagelsen at man tager 
ud og spiser sammen på en af de 
utallige restauranter i området og 
smager på den udsøgte lokale 
gastronomi og rødvin. Man kan dog 
også sagtens blive tilbage på pladsen 
og grille hvis budgettet ikke holder til at 
spise ude hver dag, men det er enormt 
hyggeligt og socialt at tage med ud og klart anbefalelsesværdigt. Klublivet, med god mad 
og hygge som vi alle kender det fra Kaldred, må siges også at blive levet fuldt ud i 
Sisteron, og det er med garanti at man ikke kommer til at kede sig hvis man tager med 
klubben til Sisteron, også selvom man ikke vil flyve mere end et par dage dernede. 

Som de skarpe piloter og andet godtfolk alle PFG-medlemmer er, kan ovenstående 
måske nemt virke som en lidt for rosenrød reklame for noget som godt kunne gå hen og 
blive dyrt. Sådan har det i hvert fald lydt for nogle af de yngre PFG’ere som jeg har 
snakket med, men tro det eller ej, det kan let gå hen og blive en ganske billig sommerferie 
selv for en studerende. Hovedårsagen til dette er, at selve transporten til Frankrig normalt 
ikke løber op i et særligt stort beløb, eller måske kan gøres helt gratis, hvis man blot 
sørger for at skaffe sig selv kørerlejlighed hos nogle af de piloter der alligevel skal derned. 
Sidste sommer kom jeg ganske gratis til Sisteron og tilbage igen (tak til Lars Videkam og 
Bo Leth for det), og lærte ydermere at køre med fly-trailer på vej nedad den tyske 
Autobahn, hvilket er en god ting at kunne. Vel ankommet i Sisteron er det eneste man 
således skal betale for overnatningerne på den til flyvepladsen tilhørende campingplads, 
og naturligvis lommepenge til eget forbrug, herunder mad og drikke. Det koster 9 euro pr. 
dag, eller ca. 70 kr. at bo på campingpladsen, der bl.a. også har swimmingpool og fine 
sanitetsforhold. Er man to om et telt kan det fås for 12 Euro pr. dag, og et yderlige telt på 
en af de tildelte pladser vil kun koste 2,5 Euro ekstra pr. dag samt 3 Euro pr. beboer i 
teltet, så slår f.eks. en flok af PFG’s elever sig sammen, vil opholdet på campingpladsen 
kunne gøres relativt billigt. Tre uger på pladsen vil derfor hvis man bor alene i eget telt 
kunne gøres for omkring 2000 kr., men en del mindre hvis man slår sig sammen et par 
stykker om et par telte. For yderligere informationer og priser på camping – tjek 
www.vaumeilh.com. 
Hvor meget man bruger på mad og lommepenge er naturligvis op til den enkelte, og 
tilbage er så blot at betale flyveudgifterne, som omtalt tidligere. Samlet inklusiv 
flyveudgifter og lommepenge vil hele ferien på 3 uger kunne gøres for i omegnen af 4500 
kr, og da vejret plejer være ren sol og sommer er der stor garanti for at vende hjem mere 
solbrun end efter en uge på Ibiza, og det med langt federe oplevelser i bagagen. 

Hvad angår flyveudgifterne, så skal der til sidst i denne artikel også lige være plads til en 
reklame for den favorable fritflyvningsordning der findes i PFG. Seks timers flyvning pr. 
dag i Frankrig i vores Duo Discus kan i længden forståeligt nok godt gå hen og blive dyrt, 
men skulle man allerede nu have gjort sig overvejelser om at opleve de franske alper fra 
oven med klubben til sommer, vil det uden tvivl kunne betale sig at tilmelde sig den store 
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Søren Zebitz
zebitz@hotmail.com 

Fly
Pilot

Antal 
piloter uge 28 uge 29 uge 30 uge 31

OY-XZC
Michael Krogh 1 + + +

OY-XSO
Stig Øye
Knud T. Andersen

2 + + +

OY-XDC
Lars Videkam 1 + + +

OY-XJE
Iver Christophersen 1 + + +

OY-XKD
Morten Bennick
Lars Sverre Rasmussen

2 + + +

OY-XMM
Henrik Heikel Vinther 1 + +

OY-XZH
Jens Rytter Petersen
Michael Østerholm Jørgensen
Finn Passov

3 + +

OY-PFX
Jesper Schmaltz-Jørgensen
Mogens Møller

2 + + +

OY-PXF
Axel Morgenstjerne
Søren Zebitz Nielsen
Niels Christian Nielsen
Peter Siboni 
Stefano Fazzi

5 + + +

OY-LUX
Felipe Cvitanich
Bo Beltoft Madsen

2 + +

OY-???
Bo Leth Andersen 1 + +

Total 21

Fly tilmelding til Sisteron 2005

fritflyvningsordning, så man for et engangsbeløb på 3780 kr. kan flyve lige så mange 
timer på alle klubbens fly som man lyster i hele sæsonen, uden at betale for andet end 
starten med spil eller flyslæb. Det skal dog siges, at da tilmeldingsfristen til fritflyvning for 
hele sæsonen på nuværende tidspunkt er overskredet, vil en eventuel eftertilmelding kun 
gælde for den pågældende måned og frem, men selvom man har fløjet en del i foråret vil 
det formentligt stadig kunne betale sig hvis man overvejer at flyve meget igennem resten 
af sæsonen eller blot to eller tre længere ture i Frankrig. For yderligere info om start og 
flyveudgifter i Frankrig henvises til Sisteron flyveklubs hjemmeside 
http://aeroclub.sisteron.free.fr/ (klik herefter på det engelske flag ).

Håber at se rigtig mange af Jer nye som gamle i og over de  
syd-franske alper til sommer. 
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Referat af sæsonplanlægningsmøde i PFG 2005
Tid og sted:  Torsdag d. 17. februar kl. 19.30 på DTU, bygning 237. 
Status på fly: K13 og Duo’en er synet. K8 er næsten klar. W7 er på værkstedet 
   og er godt i gang. P6 og P4 hentes på Kaldred i kommende  
   weekend. 
   Der er skåret i K8 bl.a. fordi den skal have 5 års eftersyn, og på  
   grund af haveriet i England hvor der var en dårlig limning der hvor 
   diagonalbjælken går ind i hovedbjælken.  

Der er en bøn til at fly ikke står på værkstedet alt for længe (i månedsvis), dette gælder 
både på værkstedet og på parkeringspladsen, da der er mange der gerne vil til, men 
ikke ret meget plads. 

Wirehentere:  der står en på parkeringspladsen – det er kaptajnens gamle vi har 
   fået gratis. Vores Granada skal holde så længe den kan, der er  
   kommet nyt førersæde i. 
   Hvis vi skal have en ny, skal det helst være med automatgear. 
Startvogn:  Den kan styre, bremse og spilder snart heller ikke olie mere. 
Jordradioer:  Der skal følges op på status på disse. 

Klubhus:  Der blev gjort hovedrent i sidste weekend af et lille hold på 4.  
   Anita vil forsøge at finde nogen nye ”brikker” til gulvet i stuen, der 
   skal bruges ca. 20 røde og 20 sorte. 
Telthangar:  Poul Gregert nævner at der muligvis er noget løst i vestenden af 
   udhænget. 
Flyforsikringer: Der bliver snakket om ansvar og kasko og om vilkårene er  
   ændrede eller de stadig er de samme, de kommer løbende og vi 
   skal have dem underskrevet og sendt retur. Vi skal huske at bede 
   om at få den dækning der også dækker i Tyskland. 

Luftrum:  Svæveflyveområderne er nye, alt har fået navne og nogen er  
   ændret i størrelse. Proceduren bliver noget anderledes end vi er 
   vant til, der skal hele tiden være 2-vejs radiokommunikation. 
   Klubberne skal have lister over hvem der er i områderne.  
   Vi skal finde en løsning på denne list på Kaldred, f.eks. en tavle 
   med kort, lige som vi kender det fra Sisteron. 
   Der bliver snakket meget om systemets kommende funktion i  
   praksis, og om de luftrum og radiokommunikation i områderne. 
   Felipe står for samlet indkøb af ICAO kort. Felipe har lavet et  
   elektronisk kort til PDA’en hvis nogen er interesserede. 
   Det oplyses at diskussionen om luftrum fortsættes på medlems- 
   mødet den 14. marts. 
Motorsvæver: Der er en lang snak om køb af en motorsvæver. Følgende punkter 
   bliver fremhævet: 
   - Hvor skal den stå. 
   - Skal det være en der kan slæbe. 
   - Skal den købes sammen med KF. 
   - Tager det for meget af slæbene fra Polytten. 
   Det oplyses at dem der gerne vil flyve motorsvæver er velkomne 
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   til at kontakte Rumænergruppen. 
   Det er en mulighed at købe os ind som ½ part på KF’s falke, eller 
   leje os ind på timebasis. Det er en mulighed at sælge falken og købe 
   en et fælles fly med KF, evt. en Dimona. 
   Vi skal forhøre os hos andre klubber der har en Rotax-falke, om 
   hvor tilfredse de er med den. 

   Der ønskes afholdt et særskilt Frankrigsmøde, det bør holdes midt i 
   april. Det ser ud til at der er stor tilslutning til Frankrig i år. 
   Sommerlejren er rykket en uge frem efter ønske på   
   sæsondebriefingmødet. 

Debat om investering i nye fly: 
   følgende muligheder kommer op: 
   - Total renovering af K13, evt. indhente pris fra Polen, på at få lagt 
      nyt lærred med lak. 
   - Skift K8 ud med en Junior, så har vi to Junior, hvilket er en stor 
      fordel for eneflyvere, da de kun må skole på en type fly. 
   - Anskaf et godt klubfly, evt. en Discus 2T. 
   - Afskaf K8 uden noget nyt fly. 
   Det menes at en ny Junior koster mellem 200.000 og 250.000 kr. 

Debat om skoling: 
   Det foreslås at der kun skoles om lørdagen – dette modtages ikke 
   som nogen god ide. 
   Man kan vælge at sende nogen solo på K8 og andre på Junior, det 
   vil fordele belastningen på det ensæde skolefly. 
   Inden vi køber en Junior mere, bør vi forsøge at sende nogen elever 
   solo på den Junior vi har. 
   Hvis vi skal gøre dette, skal der revideres i omskolingsreglerne. 
   Der bliver nok ikke nogen AI instruktør i oktober,  
   da vi har så tidlig sæsonstart i år. Marianne Watz 

mwt@pfg.dk 

 Tid: 21/2-2005 kl. 15:00-17:30. 
 Sted: Kalundborg Aviation, Kalundborg Flyveplads. 
 Tilstedeværende: 
  Thorkil Kristensen (TK), Kalundborg Aviation (KA). 
  Børge Nielsen (BN), Kalundborg Flyveklub (KF). 
  Bo B. Madsen (BBM), Polyteknisk Flyvegruppe (PFG). 
 Referent: BBM 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 Intet referat at godkende 

2. Regnskab 
 Der foreligger endnu ikke noget regnskab, men et foreløbigt regnskab er på vej. 
 Fremover vurderes økonomien kvartalsvis på basis af kontoudtog. 

Bestyrelsesmøde i Kalundborg Flyveplads ApS
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3. Fremtidige møder 
 Bestyrelsesmøder aftales efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. 

4. Flyvepladsen 
 En repræsentant for Luftfartsvæsenet førte tilsyn med pladsen 26/8-2004. Han
 kommenterede græs i små revner i asfaltbanen. Ellers var der ingen bemærkninger. 
 En repræsentant for amtet inspicerede pladsen d. 22/10-2004. Vi fik en anmærkning 
 om at vores miljøgodkendelse ikke var tilgængelig, ellers var der ingen kommentarer. 
 Miljøgodkendelsen ligger stadig hos Egon, men udløber 4/11-2005. 
 Støjberegninger opdateres månedligt. BBM tilbød at lade et PFG-medlem tage sig af 
 dette, men BN og TK har indtil videre klaret det selv og så ingen grund til at indblande 
 flere. Det blev bemærket at data for OY-XMA endnu ikke var modtaget for 2004. 
 Træ-rydning: Et PFG-medlem har taget initiativ til at fjerne træer og buske i flyvepladsens 
 vestlige begrænsning. Arbejdet har været i gang, men er sat i bero pga blødt 
 underlag. Andre af pladsens brugere har fejlagtigt opfattet det som skovning af bræn
 de. De er velkomne til selv at deltage, når blot de tager det hele, og ikke kun det der 
 har brændværdi. Det indskærpes at flyvepladsens bestyrelse skal godkende lignende 
 projekter fremover. 
 Asfaltbanen: Bør sprøjtes mod græs og ukrudt. Et PFG-medlem har tidligere tilbudt at 
 gøre det, men har vist ikke fået det gjort. Han er meget velkommen, BBM følger op på 
 dette. 
 Banen bør i øvrigt fræses op i den nordlige side (ca 1x750m) så slidlaget kan 
 repareres. BN vil snakke med Bjergsted kommune om dette om muligt tilskud til 
 udgiften. 
 Signal-platformen: Signalerne er meget slidte. BN snakker med et KF-medlem om at 
 lave nogle nye. Pladsen betaler materialerne. 
 Indhegning bl.a. ved P-Plads/Tilskuerpladser: Dette er også slidt. BN snakker med et 
 KF-medlem om reparation. Pladsen betaler også her materialerne. 
 Vejr-station: TK ville gerne have en vejrstation. Dette falder i tråd med ønsker hos 
 PFG, og KF kunne også få glæde af den, så den kunne indkøbes i fællesskab med en 
 måle-station og tre separate aflæsningssteder. Mulige placeringer blev diskuteret: Top
 pen af telthangaren ville antagelig være et godt sted, hvis man kan få strøm derned. 
 Telefoner på EKKL: Der er p.t. både en mønt-telefon og en alm. fastnet-telefon. Mønt
 telefonen bruges aldrig og koster penge at have stående, men der er lovkrav om  
 telefonadgang for landende piloter. Hvis vi sløjfer mønttelefonen er vi nødt til at gøre 
 den anden tilgængelig for pladsens brugere. BBM undersøger om man evt. kan lave en 
 spærring, så man f.eks. kun kan ringe til bestemte numre. Den skal være åben for  
 vilkårlige opkald udefra, og det må ikke gå ud over ”normal brug” af telefonlinien for folk 
 der arbejder på pladsen. 
 Brug af radio ved landing på EKKL: TK foreslog at svævefly kalder op på pladsfrekven-
 sen inden landing, for at gøre evt. motorfly opmærksom på dem. 
 BBM og BN tager emnet op med instruktørerne i deres respektive klubber. 
 Fly-Benzin: En ny kontrakt med STATOIL er på vej. Den eksisterende stander udvides 
 med en kortlæser, så selvbetjening bliver mulig i løbet af forsommeren 2005. Det bliver 
 ikke Dankort, men et simpelt kontokort, hvor den enkelte kunde skal oprettes inden 
 kortet tages i brug. 

5. Næste møde 
 Fredag d. 15/4-2005 kl 16:00 

Bo Beltoft Madsen
formand@pfg.dk
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Bo Beltoft Madsen
formand@pfg.dk

Kalundborg Flyveplads ApS 
Regnskab for året 2004

 Interessentskab Anpartsselskab   
 1/1 - 30/10 1/10 - 31/12 I alt Budget 
Indtægter    
Parkeringshangar 35.333 6.667 42.000 38.000 
Startafgifter 22.254 2.905 25.159 30.000 
Provision, benzinsalg 264 0 264 2.000 
Samtaler mønttelefon 0 0 0 100 
Brugerafgifter klubber 44.583 8.917 53.500 62.000 
Indtægter i alt 102.434 18.489 120.923 132.100 
Udgifter     
Ejendommens driftsudgifter:     
Ejendomsskat, renovation, skorstensfejer 488 1.755 2.243 16.100 
Forsikringer 0 0 0 9.000 
El 6.380 0 6.380 2.000 
Vand 865 0 865 0 
Vedligeholdelse 3.970 0 3.970 18.000 
Græsslåning m.v. 28.355 0 28.355 27.500 
Administrationsudgifter:     
Kontorartikler 776 0 776 2.000 
Telefon 6.206 0 6.206 2.800 
Porto og gebyrer 132 22 154 300 
Småanskaffelser 799 0 799 2.000 
Vedligeholdelse af driftsmateriel 459 0 459 2.000 
Gebyr Statens Luftfartsvæsen 4.752 951 5.703 5.600 
Gebyr Vestsjællands Amt 6.833 1.367 8.200 8.200 
Diverse 0 0 0 10.000 
Udgifter i alt 60.015 4.095 64.110 105.500 
Resultat 42.419 14.394 56.813 26.600 
Balance pr 31. december 2004  
Tilgodehavender   86.386 
Bankindestående   159.620
Aktiver i alt   246.006
Anpartskapital   126.000 
Overført underskud   14.394
Egenkapital i alt   140.394
Gæld Kalundborg kommune   63.193 
For meget opkrævet brugerafgift   42.419

   246.006
Overskud skyldes primært at kommunen ved årets udgang endnu ikke havde opkrævet 
ejendomsskat eller bedt om at få refunderet forsikringsudgifter. Vi forventer penge retur 
for el, da á conto betaling baseres på gammelt forbrug, hvor Egons hus var med. Posten 
"For meget opkrævet brugerafgift" indgår i en periodisering ifm. Over- 
gang fra interessentskab til anpartsselskab. Der er ikke opkrævet for 
meget.
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Hvornår Hvad Hvor 

Juni
Lør. 4. juni 
Fre. 24. juni - søn. 26. juni 
Lør. 25. juni - søn. 10. juli 

Old-boys dag 
SM  2. del 
Sommerlejr 

Kaldred / EKKL 
Tølløse 
Kaldred / EKKL 

Juli
Lør. 2. juli 
Lør. 9. juli - søn. 17. juli 
Man. 11. juli - fre. 29 juli 
Man. 18. juli - tors. 28 juli 

Kofest
Kunstflyvningssommerlejr 
Frankrigsekspedition 
Sun Air Cup 

Kaldred / EKKL 
Års / EKVH 
Sisteron / LFNS 
Arnborg

Sep.
Lør. 03. sep. -  søn. 11 sep. Sensommerlejr Kaldred / EKKL 

Okt.
Lør. 29. okt. Væddemålsfest Kaldred / EKKL 

Nov.
Tirs. 15. nov.  KL. 19:30 Sæsondebriefing og 

vinterplanlægning 
Værkstedet, DTU bygning 237 

Dec.
Tors. 8. dec.  KL. 19:30 Glögg- og billedaften Værkstedet, DTU bygning 237 

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

Kalender 2005 


