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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Watz
Forsidebilledet:
3 september blev der holdt 4 x 40 års fødselsdag i klubhuset på Kaldred. Ved den lejlighed fik de to 
brude vist deres kjoler frem endnu en gang. 

Tryk: DTU Tryk – Oplag: 230 eksemplarer 

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 Watz 
formand@pfg.dk 
Tlf. 32 51 32 50 (privat), 29 61 54 60 
(mobil)

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 
mbw@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. 
november 2005.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk.
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Sikke en sommer vi har haft! Den første halvdel af juli, hvor PFG havde sommerlejr, bød 
på pænt dansk sommervejr, og det afspejles i flyvestatistikken. Den 15. juli gik sommeren 
på stand-by, men da var sommerlejren slut og mange af PFG’s medlemmer havde taget 
familien med til ”Kaldred Syd” for at nyde nogle uger med sol og varme. Der skulle 
naturligvis også flyves og enkelte PFG’ere fik for første gang lejlighed til nyde udsigten 
over Alperne fra cockpittet af et svævefly. Jeg tror og håber at mange af dem har lyst at 
komme tilbage, så fremtidige Frankrigs-ekspeditioner kan blive lige så velbesøgte som 
den i år: Da vi toppede var der 48 PFG’ere i Sisteron, familier medregnet. 
Der blev fløjet rigtig mange timer i syd-Frankrig og vel hjemme i Danmark fornemmer man 
en vis ”mæthed” fra piloternes side, så aktiviteten er dalet. Vejret opmuntrer nu heller 
ikke, selvom sommeren forsøgte at gøre comeback i slutningen af august. Trods fint 
solskinsvejr havde den tabt pusten mht. termik og ved indgangen til sensommerlejren den 
3/9 skrev Søren Brodersen på www.flyvevejr.dk: 
”De kommende dage ville have givet kanonvejr i juli, men nu kan solen ikke længere 
varme tilstrækkeligt. Vi skal have et egentligt koldluftfrembrud nu, for at få godt flyvevejr” 
Læs lige den sidste sætning en gang til: Selvom det har været lidt tyndt på det sidste er 
sæsonen langt fra slut endnu: Der kan stadig komme god termik, så vi har endnu 
mulighed for at indhente Tølløse, der har overhalet os i toppen af Termik-Ligaens 3. 
division. Vi har stadig et pænt forspring ned til nr. 3, så vores oprykning er ikke truet, men 
det kunne nu være sjovt at indhente Tølløse. Hvis det ikke frister, hvad så med at tage et 
kig på dit væddemål fra sidste år? Det kan nås endnu, og væddemålsfesten er nu 
sjovere, hvis der er en håndfuld vindere at fejre. Skulle det kikse, er der heldigvis masser 
af  marker nu. 
Husk nu at melde dig på flyvelisten! Dette gælder både klubpiloter og privatejere. Det gør 
planlægningen væsentligt nemmere for instruktøren, hvis han ved bare nogenlunde hvor 
mange der dukker op. I værste fald risikerer du at flyvedagen bliver aflyst, hvis du ikke 
melder dig. Selvom du lige vil vente og se vejret an inden du spænder op kan du også 
godt give et nap med at pakke hangar ud og gøre klar til flyvedagen.  
Hvad er der ellers sket siden sidste nummer af PFG-nyt? 
Vi har haft møde vedr. lokalplanen for DTU med rektor Lars Pallesen og direktør Jørgen 
Honoré. Vi havde håbet at få en længerevarende aftale om værkstedet, men det ville 
kræve en egentlig lejeaftale hvor vi altså begyndte at betale husleje. Det var ingen af 
parterne interesseret i, men vi fik vist flaget og kan til enhver tid rekvirere en erklæring fra 
DTU om at de ikke har planer for området eller bygning 237. 

På Kaldred har World Trade Center’s 
kollaps ført til lovkrav om indhegning af 
pladsen. Om det så skulle holde terrorister 
væk kan man jo grine ad, men nu står 
hegnet der og vi opfyldte lovens krav da 
SLV var på besøg d. 3/9. Vi har også fået 
repareret revnerne i asfaltbanen samt 
signalplatformen. 
Som et kuriosum kan nævnes at vi er 
blevet opsøgt af bl.a. Jason Watt, der ville 
leje flyvepladsen en weekend for at 
arrangere et træf, hvor der bl.a. skulle 
køres gaderæs (quartermile) på banen. 
Det har jeg sagt nej til, da det jo ville 

Formandens dragehale
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Kassererens spalte

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk

Flyvesæsonen 2005 startede godt med den tidlige påske, hvor både marts og april gav 
mange flyvetimer. Vi skal tilbage til 1999 for at finde en bedre april! Maj kunne til gengæld 
ikke måle sig med sidste år, men var dog kun 18 timer under 10-års-gennemsnittet. Juni 
blev en god måned, hjulpet af at sommerlejren startede allerede 25/6 i år med godt vejr, 
og i de seneste 15 år er det kun juni 2002 og juni 1992 som overgår flyvetimerne i juni 
2005. Juli havde så resten af sommerlejren og 3 ugers ekspedition til Sisteron hvor P2 og 
P6 var med nede og stort set fløj hver eneste dag. 

August blev til gengæld den dårligste august siden 1992, hvorved vi satte det meste af 
årets forspring til. I juli var vi 56 timer forud for 10-års gennemsnittet, men i august var 
dette reduceret til 13½ timer. Vejret i august har sin del af skylden, men det skyldes også, 
at mange fik stillet flyvetørsten i juni og juli, og derfor har flyveholdene i august været 
beskedne. Lige nu er sensommerlejren aktuel, og vejret er jo dejligt og varmt. Der er 
blevet fløjet nogle opgaver, så vi må se om det også giver udslag på klubflyenes 
flyvetimer her i september! 

Flyvestatestik

Timerne er fordelt således på flyene: 
Duo: 200:31    ASK-13: 99:33    Discus: 104:39    Junior: 60:18    Astir: 49:27    K-8: 30:50 

Der er lavet 793 spilstarter og 83 Polyt-5-slæb + 54 andre starter. 

Måned timer i 2005 timer i 2004 Gennemsnit 95-04
Marts 18:28 0:46 6:36
April 75:15 47:38 56:23
Maj 80:54 124:42 98:41
Juni 100:24 53:46 72:56
Juli 221:33 157:27 206:14
August 48:44 80:40 90:57
I alt 545:18 464:59 531:46

umuliggøre flyvning den pågældende weekend. Nu antyder de så at de vil købe pladsen 
og gøre som det passer dem, men det vil jeg nu se før jeg tror det. 
Jeg vil slutte med at opfordre alle til at tage et kig på kalenderen og allerede nu overveje, 
hvornår i vinterens løb de bedst kan afsætte 3-5 uger med hyppige besøg på
værkstedet: Jo før vi kommer i gang med vinter-arbejdet jo før  
bliver materiellet klar til 2006! 
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Bryllupper i PFG

Målt efter flyvetid i klubfly til og med august er her top-10-listen over medlemmerne: 
Jesper Schmaltz-Jørgensen Instruktør  47:25  27 starter 
Benny Strand   S-pilot   46:12  31 starter 
Søren Zebitz Nielsen  S-pilot   45:19  63 starter 
Axel Morgenstjerne  S-pilot   36:40  28 starter 
Christian Krog Madsen  S-pilot   35:30  30 starter 
Mogens Møller   S-pilot   35:05  18 starter 
Niels Christian Nielsen  S-pilot   26:39  18 starter 
Stefano Fazzi   S-pilot   24:23  34 starter 
Torben Simonsen  Instruktør  23:18  17 starter 
Kim Cecilia Zambrano  S-pilot   20:05  16 starter 

Ser vi på medlemssituationen, så var vi oppe på 67 aktive medlemmer (hvoraf 18 var 
studerende) da sæsonen var på sit højeste i juli. Men træerne vokser ikke ind i himlen, så 
vi må nu konstaterer at vi efter 1 udmelding (optaget på pilotskolen i Karup), 3 
passivmeldinger og 1 overgang til udenlandsmedlem, kun modgået af 1 indmelding og 2 
nye prøvemedlemmer, nu er tilbage på 63 aktive medlemmer ligesom i maj. Foreløbigt 
fastholder vi dog fremgangen siden sidste år, men nye medlemmer ønskes stadig! 

Medlemsstatistik september 2005 

63 aktive medlemmer, heraf 13 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
4 udlandsmedlemmer og 93 passive medlemmer. 

I alt 160 medlemmer samt 2 prøvemedlemmer. 

Siden sidste nummer af bladet har der været 2 bryllupper i PFG. 

Først var det PFG’s flittige kasserer, Axel Morgenstjerne,
der d. 9. juli 2005 blev gift med Tâm Loan Nguyen i Lundtofte Kirke. 

D. 20 august var det formanden, Bo B. Madsen  
der sagde ja til Sekretæren, Marianne Watz i Bjæverskov kirke.  
I den forbindelse har formanden skiftet navn til Bo Beltoft Watz  
og Sekretæren til Marianne Beltoft Watz. 

Axel og Tâm mødte hinanden i december 2004, da Axel besøgte sin bror i Dalat i 
Vietnam. Siden da har Axel flere gange været i Vietnam for at besøge Tâm og her til 
sommer kom Tâm så til Danmark. 

Bo og Marianne mødtes på Kaldred i 2001 da Marianne startede i PFG, de blev dog ikke 
kærester før i efteråret 2002. 
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4 x 40 års fødselsdag

Lørdag den 3 september fejrede Finn Passov, Morten 
Bennick, Bo B. Watz og Axel Morgenstjerne deres 
tilsammen 160 års fødselsdag. De er alle fyldt 40 i løbet 
af det sidste år. Finn var den første der fyldte allerede i 
december 2004, derefter kom formanden den 6. april, 
flyvechefen den 5. juli og endelig kassereren den  13. 
september . 

Det var som altid en rigtig god fest på Kaldred, hvor 
menuen var, som der stod i invitationen, god til at flytte 
tyngdepunktet længere frem i cockpittet. 

Axels kusine Britt der ofte har besøgt Kaldred havde en  
lille event med til Axel og alle andre. 

Det var til stor fornøjelse for alle at 
prøve kræfter med disse gamle lege 
og spil fra Idrætshistorisk Værksted 
(Gerlev legepark), se www.ihv.dk. 

Medlemsmøde vedr. investeringer
Der vil Tirsdag den 11/10-2005 blive afholdt et medlemsmøde på værkstedet klokken 
19:30.

Emnet for medlemsmødet vil være klubbens fremtidige investeringer i materiel. 

Krystalkugleudvalget kommer med et nærmere oplæg på mail og på hjemmesiden, så 
hold øje med disse, og mød op til en aften der forhåbentlig byder på gode visioner for den 
materielle fremtid i PFG. 
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Sjællandsmesterskaberne 2005 del 2
Tølløse Svæveflyveklub var vært for 2. afdeling af  Sjællandsmesterskaberne, der blev 
afholdt 24. til 26. juni.  
P2 holdet  bestående af Morten Bennick, Felipe Cvitanich, Søren Zebitz og jeg selv, var 
selvfølgelig  med igen for at forsvare 5. pladsen fra første afdeling. Den store  
vejrmæssige succes, der havde givet tre gode flyvedage i første  afdeling, kunne 
naturligvis ikke vare ved, og der blev da også kun én  gyldig flyvedag i anden afdeling. 

Det startede ellers meget godt, for om fredagen så vejret ikke helt  dårligt ud. De første 
åben klasse fly blev sendt i luften, men de måtte  skuffende rapportere, at termikken var 
svag og ikke gik ret højt. En  halv time senere var de alle tilbage på jorden. 
Konkurrenceledelsen  besluttede da at aflyse dagen. Det forhindrede dog ikke flyveivrige  
deltagere i at tage en tur senere på dagen, hvor bla. P2 fløj ca. 2 timer. 

Lørdag morgen startede med udbredt regn, så briefingen blev i flere  omgange udsat, 
indtil dagen til sidst blev aflyst. Opklaringen, som man  fra omkring middag kunne skimte 
ude mod nordvest, slog igennem midt på  eftermiddagen og så blev der pludselig travlhed 
på startstedet. Også  denne dag fik P2 fløjet ca. 2 timer. 

Søndag blev der så endelig en konkurrencedag. Der blev udskrevet en  opgave på 
omkring 300 km, bla. med et vendepunkt ved Kaldred. Lige efter  briefingen var der helt 
blåt mod vest, mens der var fine cumulus’er mod  øst. Konkurrenceledelsen besluttede, at 
de ikke ville sende hele feltet  ud i det blå, så opgaven blev i to omgange lavet om, og den 
endte med 265 km, der lå længere mod øst end den første opgave. På grund af  
ændringerne i opgaven var klokken ca. 13.30 inden de første fly kom i  luften.  

Fulde af optimisme var der blevet fyldt ca. 50 L vand på P2,  men efter starten kunne vi 
ikke rigtig få termikken til at virke og da  vi i længere tid havde lullet rundt i lav højde, blev 
vi nødt til at  smide vandet og starte motoren for at komme op. Det betød, at vi kom  sent 
afsted, og det skulle senere vise sig at give problemer. Første ben  gik sydover mod 
Fakse med fin termik. Derfra var kursen vestlig under en  fin skygade til Tystrup, hvorfra vi 
fløj tilbage mod Tølløse.  
På næste  ben til Rønnede begyndte termikken at blive svagere, og da vi vendte  
Rønnede for at flyve tilbage mod St. Tåstrup i nærheden af Tølløse, var  der pludselig 
blevet meget blåt. Lidt syd for Ringsted var vi kommet  meget lavt og besluttede at vi 
måtte have motoren ud. Lige akkurat på  det tidspunkt kom der et lille pip fra variometeret, 
så med hånden på  kontakten til motoren, prøvede vi at dreje lidt. Det gav kun lige nok  til 
at blive hængende, men med Felipes stædighed og lidt held blev  boblen efterhånden 
bedre. Det gav også moral at se ned på Ringsted  Flyveplads under os, hvor der stod to 
svævefly parkeret. Efter en  længere kamp var vi kommet i top i ca. 1300 m og begav os 
ud i det blå  på bedste glid. Det rakte til at nå næste vendepunkt, men med Tølløse i  sigte 
havde vi i små 300m, igen desperat brug for en bobbel. For anden  gang blev vi reddet af 
lidt tørtermik – det eneste vi havde mødt siden  Ringsted. Med hiv og sving lykkedes det 
igen at komme op i ca. 1300 m –  samtidig kunne vi begynde at høre meldinger om 
udelandinger på radioen.  
Næste vendepunkt var Haslev. Vi satte kursen mod vores første ”redningsbobbel” ved 
Ringsted, men kunne ikke finde den igen. Der var ikke andet for end at fortsætte mod 
Haslev for at få så mange kilometer med som muligt, men ca. 5 km ude blev vi til sidst 
nødt til at tage motoren ud.  
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Christian Krog Madsen
ckm@pfg.dk 

Vi havde ikke noget overblik over, hvordan vi lå i  feltet, men det skulle vise sig, at alle var 
udelandet, og at vi med  vores 208 km ud af de 265 km fik en 5. plads på dagen. Det var 
også nok  til at holde vores 5. plads i den samlede stilling. 

Dermed var afslutningen på et forrygende Sjællandsmesterskab nået med en  masse god 
og krævende flyvning og mange lærerige oplevelser. For andre  nye S-piloter, som stadig 
er grønne udi strækflyvning, kan det klart  anbefales at tage med på sådan en tur – man 
får en omgang koncentreret  og intens træning, både med at flyve stræk, men også med 
at flyve fra en  anden plads. 

Tak til Felipe og Morten for at de ville have os med. Næste udflugt  bliver måske til 
Arnborg til næste sommer...? 

# CN Pilot Klub Fly Point

1. MX Christian Dahl mfl. MSF Duo Discus 3197 

2. I Henning K. Nielsen MSF Ventus 17.6m 3058 

3. D Jan Buch-Madsen MSF DG 800/18m 2989 

4. Y6 Ove Hartmann mfl. ØSF Ventus 1 2957 

5. P2 Morten Bennick mfl. PFG Duo Discus T 2897 

6. YD Rasmus Nielsen FFF DG 300 2838 

7. PB Bertel mfl. TØL DG 600M/18m 2678 

8. A Peter Sommerlade mfl. ØSF Nimbus 4T 2455 

9. 6H Jens Hansen mfl. FFF Duo Discus T 2373 

10. VF Thomas Mærsk Pedersen mfl. VF Duo Discus T 2254 

11. 70 Johny Johansen KAL LS 3 2035 

12. 2F Jan Fahlgreen VF Discus 2 1941 

13. TN Kristian Klokk mfl. NF LS 7 1886 

14. RR Jan Hebnes mfl. ØSF Duo Discus T 1701 

15. VT Per Thomsen ØSF LS 3 1486 

16. 4R Jesper Green Andersen ØSF ASW 24 1366 

17. LD Jørgen Rügge mfl. FFF LS 4 1238 
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Nyt fra klubtræneren
Ved sidste instruktørmøde, blev jeg spurgt om jeg ville overtage rollen som klubtræner fra 
Morten, som egentlig har nok i jobbet som flyvechef. Selv om jeg nok ikke er den bedst 
kvalificerede, håber jeg at kunne stimulere stræk- og konkurrenceflyvningen og den 
øgede klubaktivitet dette medfører. 
Da sæsonen er så småt ved at ebbe ud, når jeg nok ikke ret meget i år, men jeg har et 
par ideer som jeg håber at få tid til at føre ud i livet. 

Noget af det som lykkedes for Morten i år, var at sikre deltagelse i SM med Duoen og to 
af de piloter (Søren og Christian), som jeg regner med at kunne melde ind til DSvU som 
talenter næste år, hvis de fortsætter i det tempo de har i dag. 
Vi skal endnu have en debriefing fra SM flyvningerne, hvor vi skal se hvad der var godt, 
og hvad vi kunne have gjort bedre og derved lære af vores fejl. Jeg håber at se andre ud 
over deltagerne som gerne vil høre, hvordan man flyver under en sådan konkurrence og 
hvilke beslutninger der får indflydelse på resultatet. Tidspunkt og sted for dette er endnu 
ikke fastlagt, men der vil komme en e-mail når vi ved det. 

Til næste år pønser Morten og undertegnede med planer om, at ledsage Stig og deltage i 
DM hvor vi håber at kunne vise flaget for PFG. Hvis der er andre klubpiloter, der kan have 
interesse i at deltage, vil jeg hermed opfordre jer til at begynde planlægningen sammen 
med os i løbet af vinteren, da der er mange ting der skal klargøres. 
For mig vil det blive første gang, og der er gået mange år, siden jeg har deltaget i en 
konkurrence (bortset fra SM i år), så jeg er meget spændt på hvordan det kommer til at 
gå.  Mit håb er, at jeg kan samle mange erfaringer, som jeg vil kunne videregive til vores 
talenter. Vores hjælpere vil forhåbentlig også kunne følge med i hvad der foregår bag 
kulisserne under sådan en konkurrence og derved lære en hel del om 
konkurrenceflyvning som helhed. 

Deltagelse i SM med P2 vil også stå på programmet til næste år, forudsat der er 
interesserede deltagere. Jeg vil dog også håbe at vi ser ”P6” eller ”W7” på deltagerlisten, 
men det må tiden vise. 

Da jeg også skal på FI-kursus, vil min tid nok ikke række til at deltage i mange flere flyve 
arrangementer, selv om der er mange jeg varmt kan anbefale til andre, der måtte have 
interessen. 

Derudover håber jeg på at kunne lave et lille minikursus i brug af SeeYou, StrePla, 
GPS_Log når vi når i nærheden af næste sæsonstart, da der stadig er mange der ikke 
kan finde ud af det. 

Til slut vil jeg sige, at jeg altid er til rådighed hvis man ønsker at lave en debriefing på en 
fløjet opgave eller at flyve stræk i P2 i det omfang jeg ikke selv er ude at flyve i CB. 
Jeg ser frem til at høre fra dem, der ønsker at gøre en indsats for at blive bedre 
strækpiloter og synes jeg kan være til hjælp. 

Felipe Cvitanich
felipe@dk.ibm.com 
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Nyt fra værkstedsledelsen
Executive summary:
Der indkaldes til Værksteds-oprydnings week-end den 1. og 2. oktober.   

Ny værkstedsledelse:
”backing team” for værkstedslederen etableret. Særlige opgaver er delegeret for at støtte 
den langsigtede strategi for værkstedet. Denne omfatter reorganisering af Værkstedet, og 
ombygning af Bade/toilet faciliteter. 
På kort sigt skal værkstedet gøres klar til vinteroverhalingerne. Værkstedsoprydnings 
week-end den 1. og 2. oktober.  Alle som har private ting og sager liggende på 
værkstedet bør i særdeleshed deltage.  Værkstedsledelsen er meget opmærksom på at 
medlemmerne er de essentielle aktører. Uden jeres hjælp – går det ikke.  Mød op! 

Nu nærmer værkstedssæsonen sig igen.  Efter en - forhåbentlig for den enkelte – god 
flyvesæson. 

PFG Værkstedsledelsen har henover sommeren 2005 skiftet bemanding.  Deres 
underdanige har for de næste 2 år påtaget sig at fungere som værkstedsleder.  Et team af 
støttepædagoger har indvilliget i at hjælpe. Foreløbig bestående af Frank Jensen, Stefano 
Fazzi og Jeppe Nicolaisen. 

En række særlige opgaver er blevet delegeret – internt og externt i forhold til ovennævnte 
gruppe. Således har Frank påtaget sig at videreføre koordination og ansvar for 
affaldshåndtering ift. DTU.  Henrik Vinther har påtaget sig ansvaret for den fortsatte 
vedligeholdelse og løbende inspektion af taget på Bygning 237 – og kontakten til den 
udførende externe tagentreprenør. Lars Sverre har givet tilsagn om at ville stå for 
ombygning af bade/toiletrum. 

Dette er status her ved overgangen til efteråret 2005. 

Det er vigtigt at understrege at værkstedsledelsen intet kan udrette uden jeres – 
medlemmernes - hjælp. 

Der forestår i den nærmeste fremtid opgaven at gøre værkstedet klar - og velegnet -  til 
vinterens aktiviteter. 

Deres underdanige har ambitioner om at organisere værkstedet til en bedre funktionalitet, 
herunder at skaffe bedre arbejdsforhold for de som ønsker at arbejde med – fx Polyt S, 
eller andet som kræver et rent miljø. Dette er imidlertid noget der vil være langsigtet. 

De mere kortsigtede ambitioner vil være at få orden på Værkstedets samling af værktøj 
og at få ryddet op i forskellige ”ophobninger” af ting og sager inden overhalingssæsonen 
tager fart.  Dette gælder private ”ophobninger”, men det gælder også forskelligt ”brok” 
således som det især findes i motorværkstedet, autoværkstedet, og i det der er tilbage af 
Polyt 4 rummet. 

Derfor indkaldes til en oprydnings week-end på værkstedet den 1. og 2. oktober.  
Medbring godt humør, en kedeldragt, gerne arbejdshandsker og solide sko.  Vær indstillet 
på at skulle direkte under bruseren bagefter. 
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Mogens Møller 
Mkm_nv@yahoo.dk 

Vi begynder begge dage med morgenmad i køkkenet kl. 10:00.  Herefter vil jeg fortælle 
lidt om mine strategier med værkstedet (de langsigtede) og give en briefing om dagens 
aktiviteter, aktiviteter der kan udføres som særlige projekter m.v. På et tidspunkt i løbet af 
dagen vil vi hente nogle pizzaer. 

De af medlemmerne som ved at de har private ”ophobninger” på værkstedet kan med 
fordel deltage, og i øvrigt med fordel tænke over hvordan der kan disponeres over disse 
bunker. Ligeledes vil jeg gerne have en plan for de ”projekter” som medlemmer måtte 
have i gang til udførelse på eller omkring værkstedet – fx en TT vogn der står på 
parkeringspladsen – en speedbåd der ligeledes står på parkeringspladsen. 

Vel mødt til oprydningsdag.  Tilmelding ikke nødvendig, men jeg vil alligevel være glad for 
en indikation. 

I håbet om en god og hjælpsom værkstedssæson. 

Udsnit fra DSvU’ hjemmeside:   (http://dsvu.dk/toeseweekend)

Vi har planlagt årets 3. tøseweekend i ØSF, Kongsted. Det bliver på Sjælland denne gang 
efter ønske fra tøserne fra Værløse.
Lotte Bank-Nielsen har foreløbig fået lovning på at låne private hytter med 
overnatningsplads til 20 personer.  

Vi har planlagt:  
- Foredrag om VM for kvinder 2005 af verdenmester Mette  
- Foredrag og billeder om bølgeflyvning i Vågå  
- Flyvning i Australien og rekordflyvning ved Agnete  
- Et praktisk kursus (konkurrence i bakning med trailer/traktor)  
- Alment socialt samvær.
Adspredelse efter frokost: Stevns Klint, Feddet eller Villa Gallina, Holmegaard hvis vejret 
ikke arter sig.  

Vi har følgende idéer til yderligere aktiviteter:  
- Indslag af sportspsykolog (afhængig af tilskud fra DSVU)  
- Indslag om kombinationen flyvning og moderskab ved Birgitte Ørskov, hvis hun kan 
komme
- Kvinder og svæveflyvning - omgangstone, målsætning, mv.  
- Vintervedligehold af fly, mv.  

M.v.h.
Lotte Bjerreskov Nielsen og Helle Lundgren   
Vejle Svæveflyveklub

Se mere på http://www.flygirl.dk, hvor bl.a. mail adresser kan findes.

Tøse-weekend d. 25-27/11-2005
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I juli 2005 var der traditionen tro, et stort hold PFG’ere der drog til Frankrig, nærmere 
bestemt Sisteron, for at holde Flyveferie. Jeg var blandt dem der skulle deltage, og havde 
brugt en god del af vinteren og foråret på at forberede mig til denne tur. Der var blevet 
monteret ilt-anlæg i flyet, vognens bremser var blevet udskiftet så den kunne klare den 
hårde bjergkørsel, der blev købt flyvekort, ordnet PDA’er og hvad der elles hører til. 
Jeg havde i nogen tid tænkt på at flyve en 500km distance, og havde egentlig forestillet 
mig at det skulle ske i Jylland, men da vi nu skulle til de sydlige alper, var det nærliggende 
at vurdere mulighederne for at gennemføre det der. 
Dette var min fjerde tur til Sisteron, og jeg vidste fra de andre år, at der normalt kunne 
flyves i op til 7 timer uden problemer, at der tit var kraftig termik og god skyhøjde, samt at 
man kan udnytte bjergene. 
På den anden side havde mine tidlige ture til alperne koncentreret sig om at flyve op til de 
høje massiver og ikke så meget til den sydlige og mere flade del af området som derved 
var ukendt for mig, og så er der andre udfordringer forbundet med at flyve i bjergene og 
min erfaring inden for denne form for flyvning var trods alt begrænset (lidt over 100 timer). 
For at flyve 500km efter FAI reglerne må der maksimalt anvendes 3 vendepunkter, og 
dermed var jeg nød til at flyve noget længere væk, end jeg havde prøvet før. 

Vel ankommet til Sisteron spurgte jeg Lars Videkam, som jeg vidste, havde fløjet sin 
500km. i området, hvilke vendepunkter, han havde brugt, og så vidt han kunne huske, var 
det Sisteron, Bardoneccia, Aups, Briançon, Sisteron. 
De fleste af vendepunkterne kendte jeg, og havde fløjet hen til i forvejen, men jeg havde 
ikke været i nærheden af Aups, som ligger ved grænsen til Nice TMA syd for Lac de Ste 
Croix. 

De første dage, var vejret præget af ustabil luft, CB udvikling, og ikke ret gode muligheder 
for at flyve op til de høje bjerge, så 500km var, for mig, uden for rækkevidde. Således 
endte min første flyvetur med en landing på Saint-Auban. 

Tirsdag den 12. var det blevet tid til min anden flyvetur. Jeg startede med at flyve mod 
nord, forbi St-Crépin indtil området øst for Briançon, men udsigten mod Bardoneccia var 
ikke den bedste, skyerne var begyndt at klappe sammen, og tiden var så fremskreden, at 
jeg valgte at vende om og flyve mod syd.  

Briançon ses ud for vingetippen Bemærk de lave skyer der dækker   
 toppen af de høje bjerge 

500km Diamantflyvning i de franske alper 
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Jeg fløj langs parcouren, som er en slags fransk motorvej for svævefly der strækker sig 
fra Dormillousen i nord og så ned over Mtgne. Blanche, 3. Évêchés, Cheval Blanc, Coupe 
Cousson og ned til Vaumuse.
I det flade landskab, ved puimoisson området, var vejret fint med masser af cumulus, så 
det var ingen sag at vende Aups og flyve hjem igen. 

Lac de Ste. Croix set fra syd Regn over Mtgne. de Lure  

Det var første gang at jeg fløj over dette område, så turen her var en god måde at 
forberede sig til 500km distancen. 
Onsdag den 13. skulle jeg sidde som instruktør på bagsædet i klubbens Duo Discus, og 
Niels Christian var dagens pilot. Da vejret ikke så helt godt ud nord for Barcelonnette, gik 

denne flyvetur sydpå langs Parcouren, fra 
Mtgne. Blanche over 3 Évêchés, Cheval 
Blanc, Coupe, så hen over Puimoisson, ned 
til Quinson, Vinon, Aups, så tilbage over 
Ste. Croix, Gorges du Verdon op til Mt. 
Colombis hvor vi kunne hilse på nogle 
PFG’er, der var på udflugt. 
Derfra fløj vi så ned til Mtgne. de Lure og 
hjem for at lande efter endnu en forrygende 
flyvetur. 

Efter disse flyveture i den sydlige del af 
alperne, var jeg nu meget bedre rustet til 
min 500km opgave, så når udsigten for 
torsdag den 14. så lovende ud, valgte Finn 
Passov og jeg at udskrive en 500km. 
distance opgave, med start fra Sisteron, 
Bardoneccia, Aups og Briançon som 
vendepunkter, og ankomst til Sisteron. 
Vi startede i flyslæb ca. 12:45 og koblede 
af ved Trainon, men da der var en inversion Vinon flyveplads 

Barcelonnette flyvepladsens asfaltbane kan lige anes 
bag klippen.
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i ca. 1800m, tog det meget lang tid før vi havde højde nok, så vi kunne tærskle ud fra 
Sisteron.
Der var lidt svag tørtermik rundt omkring, og vinden var svag fra syd, så skrænterne 
virkede ikke overbevisende. Efter lidt skræntflyvning ved Trainon og Jouere som kun 
kunne få os lidt over 1800m hørte jeg, at Finn fløj mod Sisteron for at tærskle ud. Lidt 
efter, da jeg havde fået lid mere højde, kom jeg og tærsklede ud ca. kl. 14:00. 
Jeg arbejdede mig stille og roligt op nordpå og vendte Bardoneccia ca. kl. 16:00 (alt for 
langsomt), fløj så ned til Aups, hvor klokken nu var blevet 18:00 (ikke meget hurtigere) og 
så fløj jeg hjem igen. Det var ingen superpræstation, men det gik i den rigtige retning (nu 
havde jeg nået 2 af vendepunkterne). Finn havde opgivet at starte, da han måtte bruge 

sin nyanskaffede Turbo efter udtærskling, og 
klokken var som nævnt blevet mange. 
 Jeg følte efter denne tur at, der var en del 
ting der kunne gøres bedre, men jeg følte 
samtidigt at det godt kunne lykkes for mig, 
og at opgaven ikke var helt uden for 
rækkevidde, men der skulle også lidt held til 
og godt vejr. 
De næste mange dage blev præget af 
påvirkninger fra diverse lavtryk, som var 
uden for området, men begrænsede 
mulighederne for at flyve så lang en opgave. 
Vi fik dog mange gode flyvedage hvor jeg 
blandt andet fik min højdediamant i en bølge 
ved Pic de Bure. 
Onsdag den 27. var så den sidste dag i 2005 

ekspeditionen hvor jeg kunne flyve fra Sisteron. Vi skulle køre hjem næste morgen. 
Vi startede dagen som planlagt og kl. 9:30 var jeg ude for at samle fly sammen med de 
andre. Kl. 10:30 var der så briefing, og der blev annonceret godt vejr, ca. 4000m ved 
Briançon området, 3000m i de mellemhøje bjerge og inversion i ca. 1800m over den 
sydlige del. 
Den 500km opgave som jeg mere eller mindre havde opgivet at flyve, var måske 
pludselig mulig. 
Opgaven som jeg ville flyve skulle nu deklareres, og med baggrund i vejrudsigten, 
vurderede jeg, at det kunne blive svært at nå ned til Aups. Derfor besluttede jeg mig for at 
flytte vendepunkterne nordpå, i forhold til hvad jeg havde brugt i de tidligere forsøg. 
Jeg havde også brændt mig lidt før på at forsøge udtærskling fra Sisteron, så jeg valgte 
La Motte som startpunkt, derfra skulle jeg flyve til Rochemoles dæmningen, Ste Croix 
Flyvepladsen, Plampinet for så, at slutte af med ankomst på Sisteron flyveplads. 
Jeg tog vand, kort, solbriller, madpakke, logger, mv. ud til flyet, fik skubbet det ud på 
startbanen, og klokken 12:25 blev jeg slæbt op i retning mod L’ongrie. 
Efter udkobling fløj jeg hen mod La Motte og fandt først en svag boble på 1 m/s, og 
derefter en god 2 m/s boble som bare blev bedre og bedre med højden. Jeg forlod den 
dog ved 1700m. for at tærskle ud kl. 12:40, da FAI kræver at man højst har 1000m. 
højdetab mellem start og ankomst. 
Derefter gik det stille og rolig op mod de høje bjerge. Jeg kom op i 2900m og fløj direkte 
mod Morgon hvor der så ud til at være god termik. 
Jeg ankom i 2700m til Morgon og afsøgte området efter termikken uden held. Det brugte 
jeg ca. 5 min. på inden jeg opgav og fløj videre mod Guillaume, hvor jeg ankom i 2400m. 
og måtte bruge skrænten, før jeg kunne komme videre. 

Bardoneccia 
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Jeg fløj så lidt tilbage mod SV mod Tête de Lucy da jeg obser-
verede andre fly, der steg godt der og jeg kunne så komme op 
på 3200m som var mere end nok til at fortsætte nordpå. 
Da jeg passerede vest om St-Crépin, kunne jeg se, at vejret så 
bedre ud på østsiden af dalen, og da der var en skygade den 
vej, valgte jeg at følge den hen mod Peyron og derfra videre 
vest om Mongenevre. 
Klokken var nu blevet 14:10 og farten var ikke imponerende, 
men da termikken havde vist sig at være kraftigt, når man 
kunne finde den, var håbet ikke ude endnu. 
Så kom dagens krise… Jeg fløj hen til området med den 
italienske luftmasse, der var præget af lave skyer (ca. 7-800m 
under mig) og hvor man også kunne se nogle towering cumulus 
og cumulus nimbus. 
Nord for Plampinet tankede jeg op til 3800m. og kiggede op 
mod Rochemolles, der var dækket af en pæn stor CB, som jeg i 
øvrigt så ned på. 
Æv Æv Æv, havde jeg bare valgt et andet vendepunkt. Nu var det gået nogenlunde med 

at komme herop, men jeg kunne ikke 
komme ind i vendepunksektoren. Det 
var vist ikke meningen at det skulle 
lykkes for mig at få fløjet den 500, 
tænkte jeg. 
Alt imens, fløj jeg hen på østsiden af 
den mægtige CB for at se, om der var 
en lille mulighed for at flyve uden om 
og ind i FAI sektoren, men så 
opdagede jeg, at vinden var mere i 
vest her så CB’en havde kurs østpå, 
og at jeg derved var kommet på afveje. 
Jeg fløj så tilbage langs forkanten af 
CB’en, mens jeg beklagede mit valg af 
vendepunkt over radioen, og stort set 
havde bestemt mig for at droppe 
opgaven. Der var nu gået 10 minutter 
og jeg tankede fuld højde (3800m) 
foran CB’en, for at genoverveje 

situationen, da jeg fik øje på dæmningen mellem CB’en og en TCu. 
”Hvis man kan se det, kan man også vende det”, sagde 
jeg til mig selv, og som sagt så gjort. 
Så var jeg lige pludselig tilbage på opgaven igen. 
Kl. 14:50 var jeg nord for Plampinet i 3600m og på vej 
sydover, da Svend Andersen kaldte op for at fortælle, at 
han lige havde vendt dæmningen, og at jeg skulle se at få 
fart på, hvis jeg ville gennemføre opgaven. Det kunne jeg 
ikke være uenig med ham i, så pinden blev skubbet frem, 
og ASW’en skulle få lov at vise, hvad den kunne. 
Fra Plampinet til Morgon hvor jeg ankom 15:27 i 2900m, 
fik jeg stort set ikke kurvet termik, og i 3000m fortsatte 
turen langs parcouren sydpå til Serre de Montdenier, hvor 

Rochemolles Dæmningen mellem Bardoneccia og 
Modanne. Billedet er taget under en anden flyvetur hvor 
der ikke var CB’er i nærheden.. 
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jeg mødte Morten Bennick i P2 ca. kl. 16:00 i 2500m 
Da jeg kiggede mod syd så jeg bare blå himmel og lidt dis som havbrisen bragte med sig. 
Man kunne se inversionen og det tegnede ikke helt godt. Man kunne også se nogle 
tjavser lidt øst for min position, hen mod gorges du Verdon, og jeg fik øje på P2, der 
havde søgt derhen. Jeg valgte så at følge efter, og da han meldte at han steg med ca. 2 
m/s, vidste jeg, at det var det rigtige at gøre. 

Her tankede jeg op til 2800m og så var 
der kun tilbage at tage et langt glid ud i 
det blå mod Ste. Croix flyvepladsen. 
Undervejs var der smørluft, ingen stig, 
men heller ikke noget synk af betydning, 
så 16:20 vendte jeg Ste. Croix i 2300m 
og så gik det tilbage samme vej som jeg 
var kommet. 
På vej tilbage til Montdernier krydsede 
jeg Svend Andersen i NF, som havde 
valg at flyve med på opgaven, og skulle 
ned og vende flyvepladsen. 
Ved Montdernier fandt jeg først en  
1,5 m/s boble i 2000m, men den forlod 
jeg i 2200m, da jeg stadig skulle holde 
farten. Det var heldigt, for lidt efter fandt 

jeg en fin termikboble som tog mig op til 
2800m. med 3 m/s. Derfra var det et 
spørgsmål om at flyve op til Mgne. de Coupe 
og få kontakt med Parcouren, hvor man kunne 

flyve lige op til 
Barcelonnette 
dalen uden at 
kurve.
Jeg fløj lige under 
en skygade med 
kurs mod St-
Crépin, men lige 
pludselig blev der 
blåt foran mig, og jeg valgte at krydse dalen og flyve Vest 
om St-Crépin. Ved Tête de Fouran i 2700m forsøgte jeg 
uden større held at finde en god termikboble, og lidt efter 
kom NF. Han kunne heller ikke få mere ud af det end 0,5-1 
m/s så jeg valgte at krydse over til østsiden igen mod 
Peyron, som altid plejer at virke, og denne dag var ingen 
undtagelse 1,5 – 2 m/s op til 3400m og så videre ad en 

skygade til Montgenevre, hvor en ny 2 m/s tog mig op fra 3000 til 3400m og så var det 
derudaf mod Plampinet. 
Jeg kaldte så NF op for at høre om han stadig var med, men efter forgæves forsøg på at 
finde en ordentlig boble ved Tête de Fouran, havde han valgt at vende om og flyve hjem. 
Klokken var 17:45, og fra 3200m. kunne jeg se Plampinet lige foran mig. Selv om der 
skulle lidt mere til før jeg var helt færdig med opgaven, var jeg nu næsten sikker på at jeg 
ville gennemføre, og kunne ikke få armene ned af bare glæde. 

Ste. Croix flyvepladsen ved den vestlige bred. 

Gorges du Verdon er et populær turistmål i området.  
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Skyerne i området var begyndt at se noget forrevne ud, og 
der var ikke mange tilbage af  dem. Jeg var heller ikke stødt 
på gode bobler i de sidste 10 km, så jeg besluttede mig for 
at tanke lidt højde her, inden jeg vendte næsen hjemad. 
Jeg brugte 12 min. for at komme op i 3700m. inden jeg 
vurderede at det var tid til at flyve hjem. Dette var 
selvfølgelig ikke optimalt set med en konkurrencepilots 
øjne, men min opgave i dag var at gennemføre og ikke 
sætte en hastighedsrekord og da jeg stadig havde god tid, 
var der ingen grund til at tage chancer. 
Fra Plampinet måtte jeg så glide hele vejen ned til Peyron 
før jeg fandt noget termik, men her kunne jeg så stige fra 
3000 til 3400m med 1,5 m/s. Derfra fløj jeg, via Tête de 
Clotinaille på vej mod syd, hvor jeg kunne se, at der stadig 
var flotte cumulus, og med et par meget korte optankninger 
i svag termik undervejs nåede jeg Morgon i 2300m. 
Et slutglid herfra i den højde, vurderede jeg, var lidt for 
satset, og jeg ville ikke risikere at komme i et synkområde 
som ville koste mig opgaven, så da jeg fandt en 
termikboble der gav mellem 2 og 2,5 m/s, var jeg ikke i tvivl, 
- Nu skulle der tankes rigelig højde. Alt imens, kunne jeg 
kalde op og med et kæmpe smil på læben, fortælle at jeg 
havde så godt som gennemført opgaven. 
Jeg forlod termikken i 3000m., som var nok til at flyve hjem 
med McGready 5 for at fejre resultatet. 
Kl. 19:06 passerede jeg ankomstlinjen, og 10 minutter senere, efter 6 timer og 50 min.  
flyvning, var jeg landet på Sisteron flyvepladsen. hvor flere flinke PFG’er stod klar til at 
hjælpe mig med at pakke flyet sammen. 
Jeg kunne slet ikke tørre smilet af ansigtet, oplevelserne fra turen kørte stadig rundt i 
mine tanker. Det var en mærkelig, og samtidig dejlig fornemmelse at stå der, og kunne 
fortælle at man havde gennemført den sidste diamantbetingelse og oven i købet den, som 
jeg anser for den mest krævende af de tre. 
Efter at have hilst på klubbens formand og de andre gæster ved en lille reception der blev 
holdt i briefinglokalet, kunne jeg så gå hen til ”Le Janus”, som restauranten ved 
flyvepladsen hedder, for at spise aftensmad sammen med familien. 

Da det så viste sig at alle PFG’er havde 
valgt at spise på Le Janus den aften, 
kunne jeg traditionen tro, fejre min sidste 
diamant med et glas ”champagne” til 
holdet. 
Derefter manglede jeg stadig at pakke 
teltet mv. så det blev en sen aften, men vi 
kunne køre hjem næste morgen ved 9 
tiden efter endnu en forrygende ferie i 
Sisteron, og smilet efter sidste tur…, det 
bærer jeg rundt på endnu. 

Felipe Cvitanich
felipe@dk.ibm.com 

Her kan man se hele flyveturen  

Sisteron Flyveplads 
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Referat af bestyrelsesmøde 13/04-2005 
Tid og sted  13. april 2005 kl. 18.00 hos Anders. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Anders B.  
   Christensen, Kim C. Zambrano, Marianne Watz og Finn Passov. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. marts 2005 er godkendt. 

Bestyrelsen konstituerer sig: Formand: Bo B. Madsen. 
     Næstformand: Jeppe Torben Nicolaisen.  
     Kasser: Axel Morgenstjerne. 
     Sekretær: Marianne W. Thomsen.  
     menigt medlem: Anders B. Christensen. 

Forretningsorden 
        Tegningsregler  3 vilkårlige bestyrelsesmedlemmer i foreningen kan tegne  
   PFG.  
2. Administration 
        Post ind  Biblioteksstyrelsen kvitterer for at de har modtaget dokumentationen 
   på distributionsudgifter. 
   Medlemsregistrering fra DSvU. 
   Regning fra Gari på reparation af Volkslogger. 
   Afslag fra Brødrene Hartmanns Fond og fra Johannes Fog’s Fond. 
   Mail fra DSE messen med vindere på de udloddede flyveture.  
   Christian Krog har modtaget mailen. 
   GF-forsikring sender nye forsikringsbetingelser, samt checks på 
   tilbagebetalt præmie. 
   Brev fra advokaten, der spørger om vi er fritaget fra arveafgift, og 
   om vi evt. selv vil søge om det eller om han skal. 
   Svar fra DIF der forklarer reglerne omkring fritagelse af arveafgiften. 
   Ny lokalplan for DTU’s område. 

        Medlemmer Nye medlemmer Martin Blædel (Aktiv), Mikkel Ørum Wahlgreen 
   (Aktiv). Nicolas Rebeiz (Aktiv). Rune Skjøldberg (Passiv). 
        Uddannelse S-teoriprøve er afholdt 6.april, resultatet forventes 15. april. Der var 
   17 deltagere, Poul Gregert var eksamensvagt. 
   Axel har lavet ny prøvemedlemslogbog, når man melder sig ind får 
   man udleveret en uddannelseslogbog. 
        Medlemsmøder  Vi mangler en ankermand til Frankrigsmødet d. 20. april, Bo 
   spørger Iver Christophersen. 
        PR-arbejde DSE-messen har været afholdt med succes. De sidste års arbejde 
   viser sig at have båret frugt da vi får besøg af rigtig mange som har 
   set os for et, to eller tre år siden. 

3. Økonomi
        Status - PFG Hvad skal vi have på bundlinjen for at opfylde vores ambitioner, og 
   hvad er vores ambitioner? 

        Flyveplads Det skal forsøges at få mere lys omkring økonomien. Bo har møde 
   med flyvepladsudvalget på mandag. 
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4. Materiel
        Fly  Der efterlyses bedre styr på sjakkene til næste vinter, problemet er 
   at finde bajser til K13 og K8, så de kan blive hurtigt færdige. 
   Det er nu lykkedes at få 5 ud af 6 fly i luften, den sidste del til K8 er 
   kommet hjem, og er blevet tilpasset. Den forventes at blive monteret 
   i den kommende weekend, og kan synes hvis der er en til at syne 
   den. Bo følger op. 
   Der er forsvundet en sikkerhedsnål til Junioren. Sikkerhedsnålen 
   fra samleværktøjet er brugt i stedet og dette er lagt i vognen.  
   Kim følger op på at få anskaffet en ny sikkerhedsnål. 
   Selerne var monteret forkert, de var sat på den forkerte stang. Dette 
   er blevet rettet så de nu sidder korrekt. 
   Splitterne til ror forbindelserne til Astiren: En af dem var sidste år 
   meget tyndslidt og skulle have været skiftet i vinters, det var ikke 
   sket, den er nu skiftet til en tykkere men denne er ikke bundet fast, 
   dette skal gøres. Finn følger op på at det bliver gjort. 
        Polyt 5  fylder 35 år i år. 
        Spil  Det har haft en fin sæsonstart. Lindtorp har givet et tilbud på 8000 
   kr. på det gamle spil og wire, det har vi sagt ja til. De vil gerne hente 
   det i morgen. Axel snakker med Svendstrup om han vil tage sig af 
   dem og hjælpe dem med at få det udleveret. 
        Wirehentere Granadaen taber luft. Den holder luft en weekend, men skal lappes 
   eller have et nyt hjul. Folkevognen kører med samme skavanker 
   som sidste år, der er ikke gjort noget ved den i vinter. 
        Traktorer  den grå kører, den blå er uvist. 
        Startvogn Den har fået tankmåler, så man kan se om der er diesel på den. 
        Generelt  Samarbejdet med KF omkring Falken: KF har fastsat en motortid på 
   4kr. pr minut for PFG-medlemmerne, hvis det er KF der står for  
   vedligeholdelsen. Dette lyder rimeligt. 
   Axel laver et oplæg til takster sammen med KF om brug af Falken 
   og K8. 
   Er der blevet kigget på vores jordradioer? 
   Håndradioen holder kun i 6 timer, kan vi finde ud af at få en lader 
   installeret i startvognen, så den kan holde lidt mere end de 6 timer, 
   evt. som et cigartænder stik, uden cigar delen. 

5. EKKL
        Flyveplads Tavle til registrering af fly i/udenfor områder ligger stadig på  
   værkstedet. Finn koordinerer med Morten. Axel har indkøbt et stk. 
   håndradio til radiovagten. Der er SIM-kort til telefon og flere mulige 
   telefoner, men endnu ingen fast til radiovagten. 

6. Værksted  Der er kommet en henstilling fra Henrik Vinther om årligt eftersyn på 
   værkstedets tag. Vi skal tage stilling til det tilbud vi tidligere har fået 
   om årligt eftersyn af taget, vi skal selv tage initiativ til at det bliver 
   gjort, de kommer ikke af sig selv, udgiften skal selvfølgelig deles 
   med PF-Auto, dette har vi tidligere snakket om og sagt ja til, men af 
   en eller anden grund er beskeden ikke kommet videre. Nu vender vi 
   den igen, vi har fået kopi af det gamle tilbud og siger nu ja til det. Bo 
   giver Henrik besked. Axel giver besked til PF-Auto. 
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   Når de kommer og kigger på taget vil det være en god ide at få  
   deres mening om at lave en udsugning fra værkstedet, evt. i hjørnet 
   ved kemikalierne. 

7. Flyvning
        Ansøgninger fra medl.  Morten Bennick, Christian Krog Madsen, Felipe  
   Cvitanic og Søren Zebitz har søgt om at tage P2 med til SM,  
   første gang er storebededagsferien og anden gang er første  
   weekend i sommerlejren. Det er hermed godkendt. 
   Bo giver medlemmerne besked om at flyet er væk i disse to  
   weekender. 
     Jesper har spurgt om at måtte tage P6 med til Frankrig, han  
   har fået at vide at der skal være en mere for at det kan   
   godkendes. 
        Generelt  Det er gået godt med den nye radiokontakt, vi har haft klubtilmelding 
   i lørdags. CB landede som sidste fly i Tølløse og der blev meldt ud 
   af områderne lidt over kl. 18. 
   Desværre har vi ikke haft vores ensædede skolefly klar til 
sæsonstart,    det har givet en lidt kedelig start for vores en-sædede elever 
og     nybagte S-piloter. 
     Den tidlige sæsonstart er trods alt gået godt. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Der skal være et antal deltagere, Anders B Christensen,  
    Morten Bennick, Stefano Fazzi evt. Finn Passov, hvem  
    ellers? Der skal stilles nogen scenarier op om hvad vi vil og 
    hvad der kan lade sig gøre. 
    Twin astir er en mulighed over for ASK 21. 
    Anders samler folk sammen til et møde. 

9. Uds. til medlemmerne Næste PFG-nyt skal ud i starten af maj. 

10. Eventuelt  Bo har snakket med Told og Skat på Bornholm som står for arv. Det 
   skulle ikke være noget problem at gå ind som en underafdeling af 
   DSvU, de skal have de sidste to års regnskaber og vores samt  
   unionens vedtægter, samt en erklæring fra unionen, beløbsstørrelse 
   og en kopi af testamentet. Unionen skal have en beløbsstørrelse for 
   at kunne skrive en erklæring. 
   Kim kontakter Amtet om afgørelse på ansøgning om penge til  
   transportvogne, denne skulle være afgjort 5. april. 

        Jubilæumsskrift Der er desværre kommet afslag på to ansøgninger, vi  
   afventer svar på den sidste ansøgning. 
        Røgalarmer, Jeppe har set nogen til rimelige priser i Bilka, han kigger efter om de 
   stadig har dem. 

        Lokalplan: Der har været afholdt møde med Autogruppen. Henrik Vinther har 
   haft kommunikation med DTU, der siger at vi ikke har noget at  
   frygte, han mener dog stadig at vi skal sende en indsigelse mod 
   lokalplanen, hvor vi gerne vil sikre os at de aktiviteter der foregår i 
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Referat af bestyrelsesmøde 11/05-2005 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

   bygning 237 i de to klubber kan fortsætte under den nye lokalplan. 
   Denne indsigelse skal laves sammen med PF-Auto. Det kan være 
   godt at nævne vores lange eksistens, udviklingen, de studerende 
   mødes på værkstedet, kontakten til industrien, 3-ugers kurser, vi 
   deltager i DSE-messe og deslige. 
   Bo, Axel og Henrik Vinther får denne indsigelse sammenfattet  
   sammen med PF-Auto og får denne indsendt. 

12. Næste møde Onsdag d. 11. maj. Kl. 18.30 på værkstedet, Jeppe gir. 

Tid og sted  11. maj 2005 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne og Marianne 
   Watz. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. april 2005 er godkendt. 
2. Administration 
        Post ind  Der er kommet afslag fra Tuborg Fondet på ansøgning om støtte til 
   udgivelse af jubilæumsskrift. 
   Indkaldelse til generalforsamling i Eskebjerg-Enghave Vandværk d. 
   28. maj. 
   Advokatfirmaet Peter Lundmark Jensen fremsender materiale om 
   andelskollegiet ved DTU 
   Brev fra Helle Marckmann ang. fritagelse fra hytteafgift så længe 
   hun måtte ønske at beholde denne. 
        Post ud  Indsigelse imod lokalplansforslag 196 for DTU campus.  
        Medlemmer Nye medlemmer: Patrick Westergaard (Aktiv), Per Børge Olesen 
   (Aktiv). Udmeldte medlemmer: Niels Bagge (Udmeldt) fra Passiv. 
   Ændringer: John Cox (Aktiv) fra Passiv.  
        Uddannelse Vi afholder omprøve i S-teori på DTU, d. 8.juni.  
        PR-arbejde Henrik Vinter foreslår at vi laver en kampagne for at få rigtig mange 
   nye prøvemedlemmer og medlemmer, her til sommer. 
   Deltagelse i uddannelsesmessen ”talenternes by” i Lyngby  
   storcenter 16. april. 

3. Økonomi
        Flyveplads Der er modtaget årsregnskab for 2004. Bo gennemgik kort  
   regnskabet, han vil kommentere det i næste nummer af PFG-nyt. 

4. Materiel
        Fly  Alle fly er synet og flyvende. 
        Wirehentere Granadaen er under inspektion, den har fået nyt benzin filter, næste 
   skridt er at kigge på benzinpumpen. Folkevognen har vrøvl med 
   tændrørene, de skal skiftes og der skal ny hætte på. 
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        Startvogn Radioen og blink er blevet monteret og fungerer rigtig godt. Tavle til 
   ”fiche” er blevet hængt op, men den skal hænges op med de rigtige 
   beslag..  

5. EKKL
        Flyveplads Diskussion om hvordan det går for os med at håndtere de  
   nye regler med at holde styr på fly i og uden for områderne. 

6. Værksted  Bo har snakket med PF-Auto om eftersyn af taget, de er villige til at 
   betale halvdelen af eftersynet, Bo kontakter byggeteknik A/S med 
   henblik på eftersyn af taget. 
   Henrik Vinther er i gang med at forhandle om en ny låne aftalen med 
   DTU, i stil med den vi havde fra 1975 til 1995. 
   DTU har indkaldt til møde med os (Bo B. Madsen, Henrik Vinther), 
   rektor, direktør og Jens Nørkær Sørensen, med henblik på bygning 
   237’s fremtid. PF-Auto deltager også med 2 mand. 

7. Flyvning
        Ansøgninger fra medl. Behandling af Helle Marckmanns ansøgning om at blive  
   fritaget for hytteafgift så længe hun måtte ønske at beholde  
   den. Det er ikke muligt for os at godkende Helles ønske, bla.  
   fordi vi er pålagt krav fra Vestsjællands Amt, om at hytteejere  
   skal være aktive medlemmer, dette fremgår også af takstregulativet.  
   Samtidig er hytteafgiften en del af vores takstregulativ som vi ikke 
   kan dispensere fra. Bo sender svar til Helle. 
        Generelt  Indtil nu går sæsonen godt, vi har næsten dobbelt så meget flyvetid 
   som samme tid sidste år. 
   Vi har nu modtaget nogle omskolingsregler med videre på Falken fra 
   Arnold. Disse videregives til Morten Bennick. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: De forventer at starte arbejdet op inden for 14 dage. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt udsendes i maj 

10. Eventuelt 
        Old boys dag – vi vil gerne igen låne kapacitet hos KF, med 2-sædet flyvning. Bo 
   kontakter KF. 
        Jubilæumsskrift Vi har fået svar på de sidste fonds ansøgninger, så Henrik 
   Vinter har clearet med trykkeriet at de er klar, og sørger for at  
   fondene bliver nævnt i skriftet. 
   Vi er enige om at det sendes til tryk nu. Vi håber på at det når  
   at være klar til old boys dagen. 

12. Næste møde Onsdag d.15 juni kl. 18.30 hos formanden. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 15/06-2005 
Tid og sted  15. juni 2005 kl. 18.30 hos Marianne & Bo. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Finn Passov og 
   Marianne Watz. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. maj 2005 er godkendt. 
2. Administration 
        Post ind  Svar fra Helle Marckmann vedr. afslag på fritagelse af hytteafgift. 
   Kontoudtog retur fra Helle Marckmann. 
   Nyhedsbrev fra Ostiv.  
   Lyngby-Taarbæk kommune kvitterer for vores indsigelse mod  
   lokalplanen. 
   Pressemeddelelse vedr. flyvningens dage 2005 Roskilde airshow 
   20-21. august 2005. 
   Brev fra Mogens Møller vedr. værkstedsledelse. 
        Post ud  Brev sendt til Helle Marckmann med afslag på fritagelse fra  
   hytteafgift. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Marie-Louise Højlund Rasmussen (Aktiv), Ulf  
   Livoff (Aktiv) 
   Udmeldt: Kristoffer Ljungfeldt fra Passiv.    
        Uddannelse Omprøve i S-teori er afholdt den 8.juni på DTU.  Efter anmodning 
   bliver resultaterne sendt til Poul Gregert i stedet for til Morten  
   Bennick der er bortrejst. 
        Medlemsmøder  Oldboys dagen blev afholdt med succes og flyvning selvom 
   vejret ikke var godt. 
        PR-arbejde Vi har haft en flot artikel i DTU-Avisen.   

3. Økonomi
        Flyveplads Bo skal til møde på flyvepladsen fredag d. 15. juni klokken 14, med 
   Jason Watt og Christian Holm ang. lån af flyvepladsen til noget køre 
   kursus. 
   Der er kommet en henvendelse fra en gut der vil lave noget  
   rundflyvning fra pladsen. (en forretning på pladsen.) Det vil betyde at 
   der er nogen på pladsen til at holde øje med den. Det er vi  
   selvfølgelig positivt indstillede overfor. 
4. Materiel
        Spil  Der er blevet skiftet tandkrans på spilmotoren. Koblingen skal skiftes 
   på lastbilmotoren. 
        Wirehentere Granadaen har stadig småproblemer. Der skal skaffes en ny  
   wirehenter til næste sæson. Hvis vi ikke inden næste sæson har 
   fundet en ny løsning, skal vi have et sjak der kan klargøre  
   Mercedes'en til at kunne bruges næste sæson. 

        Traktorer  Der har været brand i Ferguson’en. Den var overfyldt og antændte 
   ved en gnist eller noget. Skueglasset revnede, men er nu skiftet og 
   traktoren kører igen. 
        Startvogn Er blevet fint indrettet med solceller og lader til telefon og radio. Kort 
   over Sjælland og tavle til fly der er inde og ude af områder. 
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5. EKKL
        Flyveplads Vores jordvagt fungerer ikke. I sidste weekend havde vi 4 fly der fløj 
   på Slaglille, hvilket er lidt for meget.  
   Støjberegninger: Hvilke fly skal medregnes? Skal Rumæneren og 
   Polyt 5 medregnes eller ej? Mikael Krog mener at Polyt 5 ikke skal 
   medregnes fordi den drejer af under et slæb. Han vil se hvad han 
kan    finde på det. Hvis vi ikke kan finde det på skrift kan vi ikke tillade os 
   ikke at medregne dem. Egon plejede at tage den med i sine  
   beregninger. 
        Klubhus  Finn har målt op og regnet på bjælkerne i stuen. Hvis vi regner efter 
   gængse regler for beboelse, så er bjælkerne overbelastede med en 
   faktor 3. 
   Finn regner på hvad der er den bedste løsning for forstærkning. Vi 
   vil have et hold i gang til vinter for at få det lavet. 
   Finn har kigget på røgalarmer. Han finder ud af om de er på backup 
   batteri. De indkøbes og sættes op. 

6. Værksted  Bo B. Madsen har haft møde med Mogens Møller, Frank Jensen, 
   Stefano Fazzi og Jeppe Nicolaisen vedr. værkstedsledelse. Mogens 
   afløser Frank som værkstedsleder. Der er nedsat et fast værksteds 
   sjak, der består af Mogens, Frank, Jeppe og Stefano. Frank har 
   ansvaret for affalds sortering. De indkalder ekstra hjælp når de har 
   behov for det. 
   Mogens har efterfølgende bedt Henrik Vinter om at stå for det med 
   årligt eftersyn på taget, hvilket Henrik har sagt ja til. 
   Der er møde på mandag d. 20. juni med DTU’s rektor og DTU’s 
   direktør, Henrik Vinther, Bo B. Madsen, Jens Nørkær Sørensen, Erik 
   Grave og Jesper Bering (de sidste to fra PF-Auto).  Ang. Bygning 
   237’s fremtid på DTU Campus. Vores mål med mødet er at få en 
   længerevarende låneaftale på bygning 237. Som det er nu har vi 1 
   års opsigelse, og det vil vi meget gerne have forlænget. 

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Afholdes 21. Juni. 
        Ansøgninger fra medl. Axel Morgenstjerne, Stefano Fazzi, Søren Zebitz, Kim  
   Zambrano, Niels-Christian og Peter Siboni ansøger om at  
   tage P2 med til Frankrig / Sisteron.  
   Det er godkendt. Axel kører den derned efter afslutningen på  
   sommer-lejren. Axel følger op på hvem der kører den hjem. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Finn tager bolden op, og får samlet tropperne efter  
    sommerferien. 
10. Eventuelt 
        Jubilæumsskrift Vinther har fået et prøvetryk fra trykkeriet der var meget  
    dårligt, så det vil vi ikke bruge penge på. Han leder efter et 
    andet trykkeri. 

12. Næste møde Onsdag d. 3. august klokken 18.30 hos Finn. 
Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 



25

Referat af bestyrelsesmøde 03/08-2005 
Tid og sted  3. august 2005 kl. 18.30 hos Finn. 
Deltagere  Bo Madsen, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Finn Passov og 
   Marianne Watz. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2005 er godkendt. 
2. Administration 
        Post ind  Varslings brev fra Dansk Shell vedr. årlig eftersyn af fyret på  
   værkstedet. 
   Brev fra Mogens Møller der tilbyder sig som slæbepilot på Polyt 5. 
   Nye forsikringsbetingelser fra GF, kaskoforsikring på svævefly,  
   motorsvævefly og svæveflyvetrailere. 
   Invitation til flyv ind hos Skrydstrup, lørdag den 6. august. 
   Brev fra DIF, vedr. lov om børneattester ved ansættelse af  
   personale med videre. 
        Medlemmer Udmeldt: Per Larsen, (Udmeldt) fra Aktiv, Ændringer: Thomas  
   Sevelsted Nielsen (Passiv) fra Aktiv. Nye medlemmer: Jørgen L. 
   Mollerup (Aktiv). 
        Uddannelse Omprøven i S-teori er overstået, 4 gik op hos PFG, 3 bestod, 1  
   mangler stadig et enkelt fag. 
   Der bliver afholdt ekstraordinær omprøve 7. september, vi har meldt 
   fra, da vi ikke kan nå at skaffe lokale inden. 
   John Hebøll har orienteret om at Værløse, Frederiksund og  
   Nordsjælland arrangerer fælles radiokursus, det starter 10. august 
   på DTU. 
        PR-arbejde Klubmeddelelse vedr. landssvæveflyvedagen er videresendt til  
   Christian Krog Madsen, normalt overlader vi det til KF, men vi skal 
   lige huske at tilbyde dem vores hjælp. 
4. Materiel
        Fly  Motoren på P2 er grounded, den skal have skiftet lejer, flyet er på 
   værkstedet. Og reservedele er bestilt og modtaget. 
        Polyt 5  Har fløjet en masse slæb i sommerlejren, da vi havde besøg fra 
   Værløse. 
        Spil  Koblingen er blevet skiftet.  
        Wirehentere Granadaen, der er skaffet ny benzinpumpe, Feddersen vil godt  
   sætte den i, da det var ham der pillede den gamle ud. 
5. EKKL
        Flyveplads Racer halløj: Jason Watt og de andre bliver ved med at presse på, 
   Bo B. Madsen har snakket meget med vores egne medlemmer, der 
   siger nej hvis det koster en weekend. Christian Holm ringede til Bo i 
   Frankrig og truede med at de ville købe pladsen. Og så skulle vi jo 
   undvære pladsen meget mere. Børge mente ikke at de kunne købe 
   den, så han kontaktede Kalundborg kommune, der måtte indrømme 
   at det kunne de faktisk godt rent juridisk. Hvis det her skal blive til 
   noget, skal vi have en separat miljøgodkendelse, hvilket de ikke kan 
   nå at få inden weekenden den 13. august hvor de ville holde  
   arrangementet. 
        Regionplan Sjælland:  Der er omtalt et udlagt anlægsområde ang. en startbane på 
   EKKL (dette omhandler formentlig en tværbane). 
   Der kan maksimalt være 4 svæveflyvepladser i amtet.  
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   Der kan ikke anlægges motorsportsanlæg i amtet da der ikke  
   er egnede lokaliteter til dette. 
   Der er ikke umiddelbart noget i denne plan som vil give os  
   problemer. 
        Klubhus  Der er ikke nogen grund til at tro at loftet ikke holder i fremtiden, 
   men det er meget vigtigt at vi ikke læsser mere der op. Og at vi ikke 
   får noget tungt der op. Det er stadig planen at vi skal have gjort  
   noget ved det i vinter. 

6. Værksted  Ude foran værkstedet, har der holdt en gammel bil, med noget  
   gammelt skrammel i. den holder der vist ikke, hele tiden. 
   Der har været møde med DTU’s rektor, vores mål var at få en  
   lejekontrakt med DTU, det kunne vi ikke få medmindre der indgik en 
   leje, hvilket vi ikke har lyst til. De vil til en hver tid give os et stykke 
   papir med forsikring om at de ikke har til hensigt at bruge vores  
   område til noget andet lige foreløbig. Vi fik bekræftet at vi har et godt 
   forhold til DTU. 
7. Flyvning
        Instruktørmøder  Det blev afholdt 21. Juni, det blev indskærpet at VI kan tage 
    P2 ud af lodtrækningen med henblik på videregående  
    skoling (strækflyvning). 
    Flyvelisten var oppe at vende, der er ved at udvikle sig en 
     tendens til at folk tropper op på flyvepladsen uden at 
have     meldt sig på flyvelisten inden. Der opfordres til at   
    medlemmerne melder sig på flyvelisten. 
    Felipe er tiltrådt som ny klubtræner. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Finn samler bolden op efter sommerferien. 
9. Uds. til medlemmerne PFG-Nyt udsendes i september. 
10. Eventuelt  Ideen om at lave flyveplads ved DTU for en dag, Axel siger at det 
    kunne være sjovt at gøre det en gang, og vil gerne arbejde 
lidt med    ideen. Evt. i forbindelse med en landssvæveflyvedag. 
        Jubilæumsskrift: Der er et nyt prøvetryk hvor kvaliteten er langt bedre.  
   Pengene fra fondene er udbetalt til PFG. 
        Polyt 5 pilot: Mogens Møller tilbyder sig som slæbepilot på Polyt 5, han oplyser 
   sine timer og er ikke sikker på at han opfylder    
   forsikringsbetingelserne for at flyve Polytten. Han opfylder kravene 
   fra SLV og Unionen. Vi skal have fundet ud af hvad forsikringen har 
   af krav. Poul er sat på at undersøge om Mogens opfylder kravene. 
        Børneattester: Fremtidige instruktøraspiranter skal selv underskrive en seddel på 
   at han/hun giver tilladelse til at vi kan rekvirere en børneattest. 
   Det er bestyrelsen samt evt. et andet medlem der står for  
   ”ansættelsen” 
   Det er vores beslutning at vi følger DIF’s mindstekrav, og rekvirerer 
   en børneattest for fremtidige instruktøraspiranter inden de sendes 
   på instruktørkursus. 

12. Næste møde Onsdag d. 7. september klokken 18.30 hos 
   Marianne. Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 



27

Her er de væddemål der er indgået for 2005, har du vundet? 

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

Michael Krogh   349,95 km # 
Stig Øye    Fuldføre 465 km af en 500 km FAI 
Niels Madsen    EKKL-Vordingborg-EKKL-Kongsted-EKKL  
Knu’     300 km FAI 
Bo B Madsen    300 km #  
Claus B Johansen   Solo 
Erik Trudsø Jespersen  25 timers flyvning. 
Stefano    Sølv + 100 km FAI 
Jeppe Nicolaisen   150 km # 
Peter Fisher Jensen   200 km FAI 
Søren Zebitz    S + Sølv 
Anita Bondy    10 Besøg på Kaldred  
Mette     5 Besøg på Kaldred 
Henrik Vinther    300 km FAI 
Mogens Møller   200 km # 
Lars Sverre    315 km # 
Poul Gregert Jensen   260 km # i en ASW20 
Thomas Bucka Christensen  130 km FAI 
Benny Strand    190 km # 
Peter Siboni    100 km FAI 
Morten Hugo Bennick  550 km termik-liga opgave 
Marianne Thomsen   Solo + 1 Sølv. 
Kaptajnen    170 km Distance   EKKL-EKKL, med 1 vendepunkt 
Bo Leth Andersen   200 km # 
Finn Passov    300 km opgave med min. 1 vendepunkt i Jylland, start 
     og landing på Kaldred.  
Helle Marckmann   Aktiv + 15 starter med instruktør 

Væddemålsfest 2005 
Traditionen tro afholdes der væddemålsfest på Kaldred, det foregår lørdag den 29 
oktober i klubhuset. 
Der er selvfølgelig flyvning både lørdag og søndag. 
Hvis du mener at have vundet dit væddemål så husk at kontakte Morten Bennick med 
den fornødne dokumentation, og mød op til festen hvor du kan nyde at blive fejret af dine 
misundelige klubkammerater der endnu engang må sande at de ikke har kunnet 
gennemføre. 
Har du ikke vundet så mød op alligevel og få en god fest og vær med til at hylde de som 
har vundet. 
Har du endnu ikke et væddemål og/eller har du endnu ikke haft fornøjelsen af at deltage i 
denne afslutningsfest, kan det varmt anbefales at møde op. 
Skulle du være forhindret i at deltage og vil du gerne have fornyet eller ændret dit 
væddemål, så kontakt Morten med et ønske, så vil det blive behandlet at de 
tilstedeværende i løbet af festen. 
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Axel Morgenstjerne   300 km FAI 
Kristoffer Raun   300 km FAI 
Lars H, Videkam   330 km # 
Iver Christophersen   312 km # 

Torben Simonsen   300 km # 
Jesper Schmalz Jørgensen  300 km # 
Jens Rytter Pedersen  300 km # 
Svendstrup    Deltage i en 100 km FAI 
Kim Zambrano   Sølv + 100 km termikliga opgave 
Christian Krog Madsen  200 km # + Sølv 
Gitte     Resterende sølv 
Niels Christian Nielsen  150 km #  
Anders B. Christensen  Sølv + 100 km FAI 
Felipe Cvitanich   450 km termikliga opgave 

Jens Rytter / Morten Bennick Hvis Jens har 3 flyvninger der tæller med i  
     Termikligaen, betaler Mortens hans væddemåls- 
     middag. 

Indgået på EKKL den 30 oktober 2004  
Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 

Blandt lykønskningerne til årets solister, 
omskolinger, fødselarer osv. har vi nær glemt en 
vigtig jubilar. Vores alle sammens trofaste 
arbejdshest, Polyt 5, kunne den 12. april 2005 
prale af 35 år på vingerne. 
Polyt 5 er konstrueret og bygget af medlemmer af 
PFG. De fleste andre slæbefly er egentlig bygget til 
andre formål og så modificeret med en krog i halen 
og måske en kraftigere motor. Polyt 5 derimod er 
konstrueret med dette primære formål for øje, og 
ingen der har prøvet at hænge bag ved DHP kan 
være i tvivl om at det er en særdeles vellykket konstruktion. 
Konstruktionsarbejdet begyndte i 1965 og jomfruflyvningen fandt sted på Kaldred den 12. 
april 1970. Børnesygdomme omfattede bl.a. en knækket propel i forbindelse med 
AkaFlieg træf i Braunschweig i 1970, som her er foreviget af Ove S. Pedersen. 

Børnesygdommene er for længst 
overstået, og Polyt 5 fremstår i dag som et 
fly i sin bedste alder: "Intet tyder på at den 
ikke vil kunne tjene klubben trofast i mange 
år endnu" siger Iver Christophersen der er 
flittig slæbepilot og har stået i spidsen for 
vintervedligeholdelsen de seneste år. 

Polyt 5 fyldte 35 år 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk
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2005 har været et godt år for 
dansk svæveflyvning: 
Frank Hahn indledte d. 22/7 
med Sølv i klub-klassen ved 
Europamesterskaberne, der 
afholdtes i Nitra, Slovakiet. 

Under en måned efter fulgte damerne trop ved kvinde-
VM, der afholdtes i Klix i Tyskland. 
Agnete Olesen kæmpede sig i løbet af konkurrencen op 
på en fornem 4. plads i klub-klassen, mens Mette 
Schmeltz Petersen satte trumf på i 15-meter klassen. På 
konkurrencens sidste dag fløj hun fra sine nærmeste 
konkurrenter, og kunne den 12/8 modtage en velfortjent 
guldmedalje som Danmarks første kvindelige 
verdensmester i svæveflyvning. 

For holdets samlede præstation 
modtog det danske team 
desuden et trofæ som vinder af 
Nations Cup. 

PFG ønsker alle stort tillykke med 
de flotte og velfortjente resultater. 

Flotte danske svæveflyvepræstationer 
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Marie Louise Højlund blev aktivt medlem i Juni og har her i september måned meldt sig 
passiv, vi håber at se Louise tilbage som aktiv når studierne og tiden tillader det 
Ulf Livoff (Aktiv) 
Jørgen L. Mollerup (Aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Kristoffer Ljungfeldt (Passiv) 
Per Larsen (Aktiv) 

Et stort tillyke  med sølvstrækket: 
Søren Zebitz fløj lørdag den 11. juni sit sølvstræk, hvormed han fik den sidste del af sit 
sølv C. Hans 5 timers og 1000m’s højdevinding fløj han den 22. maj 2005. Hermed er 
han også den første i år der vinder sit væddemål, så mon ikke de ”gamle” skal til at 
stramme sig lidt an. 

Tillykke med diamanterne: 
Som det kan læses andet steds i bladet fløj Felipe sin diamant distance (500km) i de 
sydfranske alper i sommers, et par dage inden (21/7), lykkedes det Felipe at få sin 
diamant højde på 5000m. 

Der har været afholdt S-teori prøve og vi kan ønske tillykke til: 
Marianne B. Watz. 
Der bestod prøven den 8. juni. 

Tillykke med omskolingerne: 
Jeppe Nicolaisen er blevet omskolet til Astir 
Søren Zebitz er blevet omskolet til Junior og Astir. 
Peter Siboni er blevet omskolet til K-13. 
Christian Krog Madsen er blevet omskolet til Junior. 

Flyslæb og passagertilladelse: 
Vi må endnu engang sige tillykke til Søren Zebitz der har nået stort set alt hvad der kan 
nås det år man får sit certifikat. Den 7/7 fik Søren flyslæbstilladelse og den 10/9 fik han 
passagertilladelse på K-13, dermed har vi osse et ungt ansigt til at flyve ture med vore 
introducenter. 
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Der blev afholdt sommerlejr på Kaldred 25. juni til 10. juli, midt i disse uger blev årets ko-
fest afholdt. 

I den første uge havde vi stort besøg fra Værløse svæveflyveklub, det gav bl.a. anledning 
til en stor aktivitet på Polytten da en del af disse folk gerne ville træne flyslæb, hvilket de 
ikke længere har mulighed for hjemme hos sig selv. 
I løbet af to dage blev det til 56 slæb med polytten. Det var dog ikke kun Værløse piloter 
der lagde beslag på den, osse  en del PFG’er benyttede lejligheden til at få pudset 
flyslæbene af inden afgang til Sisteron. 

Søren Møller fik anledning til en tur ud i 
det blå med K-8 og endte ved Stigs 
Bjergby. 

En flok tyskere kom forbi og 
ville gerne låne lidt plads for 
natten, så her ses hvordan 
man camperer. 

W7 skulle også på vingerne. 
Jeppe Nicolaisen og Christian Krog 
Madsen hjælpes ad med at få W7 frem til 
start.

Sommerlejr
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Hvornår Hvad Hvor 

Okt.
Lør. - søn. 1. - 2. okt. kl. 10. 
Tir. 11. okt. kl. 19:30 
Lør. 29. okt. 

Værksteds oprydning 
Medlemsmøde 
Væddemålsfest 

Værkstedet, DTU bygning 237 
Værkstedet, DTU bygning 237 
Kaldred / EKKL 

Nov.
Tirs. 15. nov.  kl. 19:30 

Fre. - søn. 25. - 27. nov. 

Sæsondebriefing og 
vinterplanlægning 
Tøseweekend  

Værkstedet, DTU bygning 237 

ØSF, Kongsted 

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

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

Kalender 2005 


