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Formandens dragehale

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk

Så blev hangarporten lukket efter sæsonens sidste dag, og man må sige at vi sluttede 
med maner idet Brian Hansen bestod sin S-prøve den dag. Et stort tillykke til Brian også 
herfra! Så var der en mere at fejre til aftenens væddemålsfest, som ellers kunne fremvise 
usædvanlig mange vindere. Mange af dem havde benyttet sig af århundredets indtil 
videre bedste svæveflyvedag, lørdag d. 17. september. Dagens nok mest spektakulære 
flyvninger blev begået af Stig Øye og Morten Bennick, som gennemførte hver sin 527km 
FAI-trekant med start fra og landing på Kalundborg Flyveplads. Stig har i mange år 
forsøgt flere gange uden held, men denne gang var lykkens gang. Morten har så vidt 
vides aldrig før prøvet kræfter med en sådan opgave og fik oven i købet problemer med 
sin logger, så han kan ikke dokumentere noget. Det bliver præstationen jo ikke mindre af, 
og længere fremme i bladet kan i læse Mortens egen beretning fra den imponerende tur. 

Den ny værkstedsledelse har med Mogens Møller i spidsen gjort en kæmpe indsats for at 
få værkstedet klar til vinterens arbejde. Ved oprydnings-weekenden i begyndelsen af 
oktober blev jeg selv forbløffet over mængden af gammelt skrammel, der blev slæbt væk. 
Hvis det stadig roder lidt skyldes det ikke en manglende indsats fra Mogens & Co, men 
snarere omfanget af det rod fortidens syndere har efterladt. 
Husk nu at rydde op efter jer fremover, så det ikke vokser os over hovedet! 
Mht. værkstedet er lokalplanen for DTU Campus i øvrigt kommet på plads til vores fulde 
tilfredshed: Udover PFG og PF-Auto havde også Hempel på den anden side af skellet 
gjort indsigelse. Det var tilsyneladende Hempels’ indsigelse, der vejede tungest, men 
brugere og ejere af bygning 237 har også sat deres fingeraftryk på den reviderede 
lokalplan, idet ’værksteder’ nu specifikt er omtalt som tilladt anvendelse af vores område. 
Beboelse er derimod blevet bandlyst, så det planlagte kollegium på nabogrunden måtte 
flyttes. 

Udover oprydningsarbejde har værkstedet også været ramme for to medlemsmøder: 
På investeringsmødet d. 11. oktober blev det besluttet at modernisere vores K-13 frem for 
at købe et helt andet skolefly. Vi havde egentlig regnet med at dette skulle ske i vinteren 
2006/2007, men det bliver allerede denne vinter. Derfor har K-13 sjakket i første omgang 
givet transportvognen en overhaling, så flyet kan fragtes sikkert på værksted i Tyskland 
og tilbage igen inden sæsonstart. På længere sigt er der desuden planer om at udvide 
PFG’s flåde med en Discus med motor, men det er endnu for tidligt at sige præcis hvornår 
dette kan/vil ske. 

Sæsondebriefing d. 15. november var også meget konstruktivt; Vores startfunktion har 
ikke fungeret optimalt i 2005, og det er ikke kun pga. vanskeligheder med vores 
jordmateriel. 
I sidste ende er startfunktionen vores eget ansvar, og ved enkelte lejligheder har vi også 
vist at vi sagtens kan gøre det bedre. Lad os give hinanden håndslag på at startstedet 
fungerer gnidningsløst i 2006! Dette er en opgave dagens flyvehold må løfte i fællesskab 
og det gælder alle, både elever, klubpiloter og privatejere. 

Jeg vil slutte med at ønske rigtig glædelig Jul og godt Nytår til alle PFG’ere og deres 
familier.
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Kassererens spalte
Flyvesæsonen 2005 blev en af de bedre – der er ikke meget at klage over…. Det skulle 
da lige være, at august blev lidt forsømt, trods en del udmærket flyvevejr, fordi 
medlemmerne blev så flyvemætte i juni og juli! – Bevares, lidt dårligt vejr var der da i 
august, men ikke så dårligt som vejrudsigterne antydede, og når så vejret alligevel blev 
flyve- og strækbart var der kun få til at flyve. 

Medlemssituationen blev styrket i 2005 med en lille fremgang for andet år i træk.  

Flyvestatistik 2005 for klubfly:

DuoDiscussen P2 har slået sin rekord i år med 225 flyvetimer! Det er anden gang i de 5 
år vi har haft P2, at den kommer over 200 timer. Faktisk er der kun et andet klubfly 
nogenside, der har været over 200 timer i et år, nemlig Discussen P6 i 1995, hvor den fløj 
288 timer! At P6 fløj så meget i 1995 skyldtes især Stig Øyes deltagelse i VM i New 
Zealand december ’94 til januar ’95, hvor han fløj i alt 125 timer i P6, heraf 89 i januar ’95. 

K-13 har med 119 timer også haft et godt 
år. Med 20 timer over det gennemsnitlige 
bliver det til dens 3. mest aktive år hos 
PFG. Men vi har jo også haft i alt 22 
elever på K-13 i år! 
P6 har haft et år noget under sit snit trods 
turen til Sisteron, men fløj dog mere end 
sidste år. Men en del aktive unge S-piloter 
sigter målbevidst mod Discussen P6, så mon ikke den vil komme mere til sin ret i de 
kommende år? Deres aktivitet kan aflæses i Junioren P4’s fremgang, og til dels også 
W7’s. På BXD’s tilbagegang i flyvetid kan ses, at de seneste års mange ensædede elever 
nu har fået S, mens der kun har være en enkelt solist i år til at modveje dette. Vi må håbe, 
at de mange nye tosædede elever i år giver mange solister næste år… men da P4 nu 
skal i brug som ensædet skolingsfly, kommer BXD nok til at flyve endnu mindre! 
På Frankrigsturen til Sisteron deltog både P2 (75 timer) og P6 (62 timer), i alt 137 timer af 
de 222 timer der blev fløjet i juli. Af et ”Frankrigsår” at være, er det faktisk beskedent for 

Måned timer
2005

timer
2004

Gen.
snit

95-04

Klubfly timer
2005

timer
2004

Gen.
snit

95-04
Marts 18 1 7   DuoDiscus P2 225 158 *184 
April 75 48 56   ASK-13 A3 119 105 99 
Maj 81 125 99   Puchacz 75 6   
Juni 100 54 73   Discus CS P6 117 93 148 
Juli 222 157 206   Astir CS W7 62 48 70 
Aug. 49 81 91   Junior P4 73 49 *60 
Sep. 72 52 53   Ka-8B BXD 35 58 46 
Okt. 15 8 18   Ka-8B KFs 2 7   
øvrige    9          
I alt 632 525 611   I alt 632 525

*)kun
aktive

år
indgår

Starter antal
2005

antal
2004

Gen.
snit

95-04
Spilstart EKKL 979 1075 1053
Polyt 5 slæb 123 88 147
Andre starter 59 21 55
Starter i alt 1161 1184 1256
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

juli, men det skyldes egentligt ikke Frankrig, men sommerlejren! Den lå jo halvvejs i juni, 
og dermed blev juni til gengæld den 4. bedste juni i statistikken siden 1977, kun overgået 
af juni 1978 med 108 timer, juni 1992 med 181 timer og juni 2002 med 127 timer. 

Flyvestatistik 2005 for private fly:
Privatejere skal selv indrapportere hvert flys flyvestatistik til DSvU, men send også en 
kopi af tallene til mig – vi skal bruge dem i årsberetningen! Ved samme lejlighed bedes 
privatejerne kontrollere, at I er blevet korrekt debiteret de spilstarter, der er foretaget.  

Polyt 5
Polyt 5 lavede 263 operationer i 2005, fordelt på 123 starter af klubfly, 39 starter af private 
fly, 67 starter for fremmede, 32 træningsflyvninger solo og 2 udflyvninger til færgeflyvning. 
Polyt 5 lavede 222 operationer i 2004, fordelt på 88 starter af klubfly, 55 starter af private 
fly, 48 starter for fremmede, 28 træningsflyvninger solo og 3 udflyvninger til færgeflyvning. 

Medlemsstatistik december 2005:
59 aktive medlemmer, heraf 12 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlands-medlemmer og 95 passive medlemmer, heraf 4 livstidsmedlemmer.
Ialt 160 medlemmer. 

61 aktive har fløjet i år (15 elever). Deres status ved sæsonafslutning fordeler sig således: 
Instruktører: 20.   S-piloter: 28.   Tosædede elever: 8.   Passive elever: 4.   Udmeldte: 1. 

Der er lavet 1 solist og 2 nye S-certifikater i år. 

12 prøvemedlemmer har skolefløjet i år, hvoraf 5 har indmeldt sig. Dette betyder, at det 
reelle antal elever i år faktisk var 22, når man medtæller de 7 ikke-indmeldte. Derudover 
har 2 prøvemedlemmer fra 2004 indmeldt sig, en som aktiv og en som passiv. 

7 passive har fløjet enkelte ture i K-13 og P2. Dertil kommer ca. 70 introducentflyvninger. 

Medlemsbevægelser 2005:
6 prøvemedlemmer indmeldt som aktive. [5 studerende] 
2 indmeldt som aktiv. [1 studerende] 
2 S-piloter indmeldt som aktiv fra anden klub. [1 studerende] 
2 passive medlemmer meldt aktive. [1 studerende] 

1 prøvemedlem indmeldt som passiv. 
3 aktive medlemmer overgået til udlandsmedlemsskab. [2 studerende] 
7 aktive medlemmer er meldt passive. [5 studerende] 

1 aktivt medlem udmeldt. [1 studerende] 
5 passive medlemmer udmeldt. 

Nettotilgang: 1 aktivt medlem, 1 passivt medlem og 3 udlandsmedlemmer. 
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Mellem Kaldred og Himmelen

Jeg kan høre dem endnu. De underlige lyde der 
bølgede langsomt, beklagende fra de mærkelige 
dansende væsner ved bålet. Jeg husker det var nat 
og at de tydeligt ikke var i deres element. Der stod 
de, under de majestætiske stjerner og fortærede med 
glødende iver det stegte dyr og drak den mørke 
blodrøde drik. Jeg betragtede sagte, tøvende de 
gådefulde mennesker. Jeg var uden tvivl blandt en 
sælsom race, en slags himmelvælvingsdyr – jeg var 
blandt svæveflyvere. 

Jeg var næsten lige startet i klubben og havde sagt 
Ja til en invitation til flyvelejer i Kaldred - blandt 
fremmede mennesker, i en fremmed by. Hvad havde 
jeg dog tænkt! Jeg var jo trods alt bare elev og vidste 
dårligt nok hvor startknappen sad i cockpittet og intet 
om koblingspedalen skulle sidde til venstre eller 
højre! Eller om hvorfor den partout skulle være brun! 
Hvad skulle jeg dog hér? I Kaldred? På flyvelejer? 

Jeg drejede ind på en lille støvet grusvej i det vestsjællandske og parkerede min trætte bil 
under et nobelt træ, tæt ved et hyggeligt gulmalet hus. Jeg åbnede bildøren og satte 
nænsomt min fod, for første gang, på Kaldredansk jord. Det første der ramte mit øje, var 
den lange og travle flyveplads med de mange fly og mennesker. Små fly, blå fly, røde fly 
og et besynderligt polyp-fly, der var så bizart, at det kun kunne være bygget af rigtige 
ingeniører. Det hele var et mægtigt syn, der nok mest af alt lignede en højteknologisk 
myretue, langt mere end en flyveplads.  Jeg samlede kort mine tanker og trådte varsomt 
hen til døren af det gule hus og bankede forsigtigt, men bestemt på. Fra dørens åbning, 

blev jeg mødt af en kvinde med et sødt 
og mildt ansigt,  holdende et 
viskerstykke og et spørgende blik. Jeg 
skyndte mig at fortælle hvem jeg var, 
hvor jeg var fra, og med lidt tøven i 
stemmen, stammede det hemmelige 
kodeord: Jan Bagge. Den kønne dame 
gengældte med et imødekommet smil, 
hvorefter jeg - med yndefuld venlighed 
- blev vist rundt og tildelt en 
solbeskinnet plads, til mit lidt 
ensomme telt. Det skulle senere vise 
sig at denne venlighed var typisk for 
husets øvrige beboere.  

Denne artikel er skrevet og udlånt af en af de spirende elever fra Værløse der besøgte os 
på Kaldred i sommerlejren. 
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Efter at have installeret min nylonske iglo, gik jeg mod startstedet, som lå for enden af 
den lange, travle flyveplads. Hér mødte jeg en del kendte Værløseansigter og inden 
længe, sad jeg i den trolige 21’er, 
1300 solbeskinnede fødder over 
Vestsjælland – og hvilken udsigt! 
Vand, strand og hav lå udbredt i 
viftende kurver under mig – i sandhed, 
et fantastisk syn.  Min anden start var 
lige så god. Vi fandt hurtigt en 
vidunderlig prætentiøs boble som 
blæste sig op til 3500 fod, hvor 
udsigten kun var bedre. Herfra blev 
der øvet stall og termikflyvning i 
næsten hele 40 min. Det var pludseligt 
ganske rart at være elev mellem 
Kaldred og Himmelen! Dagen gik 
hurtigt og solen, som efterhånden 
havde brændt sig selv træt, begyndte 
sin evindelige jagt efter skyggesiden - det var en god afslutning på en god flyvedag. Ved 
aftensmadstid blev der grillet bøffer til salaten og mellem velsmagende mundfulde blev 
der skålet og budt velkommen. Snakken gik om den næste dags store Ko-fest. Hér ville 
de indfødte nemlig fange et dyr og stege det over et stort flammende bål – en lovende 
festlighed. Aftenens stemning var varm og mør – lige som de grillede bøffer - og aftenen 
forsatte med snak og grin til de sene timer.  Min første dag på flyvelejer havde uden tvivl 
været fyldt med mange behagelige og appetitlige indtryk.  

Næste dags morgen samlede der sig, langsomt, søvnigt, små grupper af glade 
snakkende mennesker omkring de morgenmadsbryddet borde på terrassen. Under 
morgenmaden blev der fortalt, planlagt og berettet om hvorledes og hvordan dagens 
flyvninger skulle foregå og om mulige ruter og strandture. Og mellem rundstykket og 
briefingen kunne der også findes tid til at fortælle, om tidligere erfaringer med flyslæb og 
udelandinger fra fjerne fortidige flyvelejre.   

Dagens flyvning begyndte og jeg selv, 
sammen med de andre piloter in spe, 
begyndte vores snart rutinemæssige 
bejlen til den trofaste 21’er. Efter et par 
spilstarter foreslog min instruktør, at jeg 
kunne prøve et flyslæb, for bedre at kunne 
få højde til at øve det berygtede sideglid. 
Af nysgerrighed - og måske min 
instruktørs noget smittende smil - takkede 
jeg ja. Før jeg vidste af det, var jeg koblet 
til en brutal støjende motorflyver og sad 
igen i den blå luft over Kaldred. Efter 15 
minutters, noget langsom slæb, lød min 

instruktørs trygge og beroligende stemme fra bagsædet, ”…at vi nok skulle til at koble 
ud”.  Vi var på det tidspunkt i en højde af 4500 menneske poter over startstedet – min 
egen personlige højderekord i et svæveplan. Det var i sandhed et sublimt syn og betragte 
skove, søer og mennesker fra gudehøjde og der var rigeligt med tid og plads til at øve 
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sideglid. Det var mit første flyslæb, men vil uden tvivl ikke blive mit sidste. Da mørket og 
myggene begyndte at visse muskler, blev flyveplanerne vasket, pudset og puttet og de 
trætte, men glade Værløsepiloter, traskede veltilfredse mod den sydende og stegende ko, 
der for længst havde overgivet sig til bålets knitrende flammer. Efter bad og tøjskift, blev 
der under summende atmosfære, dækket op til aftenens store Ko-fest. Overdådig 
mængde af velsmag, vin, humle og limonade blev taget frem og nydeligt stillet op. Den 
muntre Værløsedelegation samlede sig langsomt en efter en om et langbord og, under 
joviale bemærkninger, begyndte aftenens frodighed. Som den forrige aften, var snakken 
familiær, fri og forløsende og Ko-festen udspillede sig bekræftende ved bålet, under 
stjernernes vågne øjne. En både hukommelsesværdig og hyggelig aften. 

Næste dag - efter en god nats 
søvn, social munter morgenmad 
og dagens briefing - begyndte 
flyvningen på ny. Vanddunke, 
solbriller og termik-hatte blev 
samlet og pakket, og piloterne 
begyndte atter at trave mod den 
åbne plads, mod de ivrigt 
ventende hvide fly.  Dagen gik 
hurtigt og mellem de mange 
flyslæb, fik nogle elever øvet spin 
og spiraldyk. På dagens midte, da 
varmen vandt over lysten til at 
flyve, samlede der sig et ophedet 
lille strandhold, som valgte at 
drage mod havets kølige bølger. 

Jeg havde dog selv for længst overgivet mig til weekendens mange oplevelser og 
besluttede mig for at drage tilbage til det larmende København. 

Med mine sidste kræfter pakkede jeg min gloende bil, fyldte min vandflaske og drejede ud 
fra den lille støvede grusvej, med næsen og uldsnoren mod den danske side af sjælland.  
Da jeg træt og forblæst nåede min stille og kølige lejlighed, udførte jeg - med næsten øvet 
bravur - et flot højdespisende sideglid og landede yndefuldt, til T’et, på venstre sofahynde. 
Som jeg lå der, døsig og stadig halvt i skyerne, huskede jeg Saint-Exupéry’s sagte ord: 
’…og jeg lo over igen at være forenet med min skygge…’ - det havde uden tvivl været en 
eventyrlig weekend. 

Jeg lærte, gennem mine få dage i Kaldred, at selvom det kaldes en flyvelejer, er det på 
jorden man lever. Hér hører man fortællingerne om jagten på opdrift i fjerne lande, 
vindens vilje over den flygtige hvidhed og – i særdeleshed - underfundige historier om 
særlige svæveflyvere der altid tager styrepinden med på kontoret. Og ved bålet, når 
natten er mørkest – for da er svæveflyverens sjæl mest synlig - kan man møde de få 
tapre piloter, der har fløjet 1001 km gennem magiske bjerge - på en hel liter termik. Jo,…
jeg glæder mig til mit næste møde med Kaldred og de underlige væsner – for jeg er også 
blevet et himmelvælvingsdyr. 

Tue Jagtfelt
Flyvestation Værløse Svæveflyveklub 
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Vintervedligeholdelse 05/06 
Jeg har antaget, at der er plads til 2 fly ad gangen i værkstedet. 
Klubbens lærredsfly har fået 4 uger hver, klubbens glasfiberfly 
har fået 3 uger hver og privatejerne får 2 uger hver. Tanken er 
jo at flyene skal nå ind og UD i løbet af tidsperioden. Men hvis 
det ikke skulle kunne lade sig gøre, ville det være til hjælp, hvis 
man ringer til den der kommer bagefter og meddeler dette og 
evt. "pakker" flyet lidt til side, hvis man f.eks. venter på en 
reservedel el. lign. 

Mogens Møller, der er værkstedsleder, har tilbudt at hjælpe med 
en "indledende" gennemgang af (klub)-fly, hvis der er interesse. 
Efter aftale. 

Uge 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                  

Plads 1 P6 PRIVAT 3 PRIVAT 4 PRIVAT 5 
                  

Plads 2 W7 PRIVAT 8 PRIVAT 9 
PRIVAT

10 ZC 

Uge 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 
                      

Plads 1 PRIVAT 1 K13 
PRIVAT

2 K8 
                      

Plads 2 PRIVAT 6 P4 CB 
PRIVAT

2 P2 

Fly Sjakbajs  Tlf. sjakbajs   Hold
K13 Christian K. Madsen 2362 5903   Brian Hansen, Søren Møller, 
        Poul Gregert,  

K8 Søren Zebitz  4697 4743 / 5152 0511 Lars Theil, Torben Simonsen, 
        Per B. Olesen  (Michael  
        Jørgensen) 

P2 Morten Bennick 3860 8261 / 2224 4480 Iver Christensen, N.C. Nielsen, 
        Michael Krogh, Knud Andersen 

P4 Kim Zambrano 0045 6113146 / 27954176 Erik Trudsøe, Jørgen Blom,  
        Guido Walther 

P6 Benny Strand  4353 1858 / 3032 7872 Henrik Vinther, Felipe Cvitanich 
W7 Stefano Fazzi  4449 0105 / 2821 0503 Finn Beldring, Ulf Livoff 

Kim  C. Zambrano
kcz@pfg.dk 
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Fremtidige investeringer i PFG
Tirsdag d. 11. oktober var der indkaldt til medlemsmøde på værkstedet vedrørende 
fremtidige investeringer. Krystalkugleudvalget havde på forhånd udarbejdet en række 
forskellige scenarier, som medlemmerne havde haft lejlighed til at studere. 

Hvad angår skoling var der to 
varianter, hvor vi enten kunne 
beholde og modernisere vores 
ASK-13 eller udskifte den med et 
tosædet glasfiber fly som f.eks. en 
ASK-21. PFG’s instruktører er 
generelt meget glade for K-
13’eren og da selv en brugt K-
21’er er meget dyr nåede vi ret 
hurtigt frem til at en modernisering 
af vores nuværende skolefly er 
den foretrukne løsning (alternativt 
kunne vi købe en K-13, hvor 
denne modernisering allerede er 
fo re taget ) .  Opgrader ingen 
omfatter bl.a. at der monteres 
både næse- og hale-hjul på flyet, 

at alt lærred udskiftes og at cockpit-sektionen beklædes med glasfiber. Der vil blive tale 
om en total renovering af flyet, så når vi får det retur fra værkstedet vil det være at 
sidestille med en helt ny ASK-13. 

Mht ensædet skoling har vi hidtil brugt K-8 som første ensædede fly, med Junior’en som 
oplagt arvtager. En mulighed var at sælge K-8’eren til fordel for endnu en Junior, men 
dels ville vi ikke kunne få ret meget for K-8’eren, dels blev det vurderet at behovet reelt 
ikke var større end at vores nuværende flåde kan dække det. Skulle der komme mange 
nye elever vil det selvfølgelig være naturligt at bruge de deraf følgende indtægter på 
endnu en Junior, men som det ser ud lige nu er der ikke basis for det. 

I den anden ende af spektret havde krystalkugleudvalget foreslået at PFG anskaffer et 
højtydende svævefly med hjemhentningsmotor som vi allerede kender det fra Duo’en. 
Dette var der bred tilslutning til og diskussionen gik ikke så meget på om vi skulle gøre 
det, men nærmere på hvilket fly der i givet fald skulle være tale om. En realistisk kandidat 
ville være en brugt Discus bT, som den Finn Passov, Jens Rytter og Michael Jørgensen 
har anskaffet sig. Under alle omstændigheder ligger dette lidt længere ude i fremtiden, da 
vi må spare lidt sammen før dette kan realiseres. 

Krystalkugleudvalget havde ikke taget stilling til Lars Sverres forslag om at købe en Rotax 
Falke eller lignende motorsvæver, men mod slutningen af mødet blev emnet diskuteret 
kort. PFG’s medlemmer har i 2005 haft mulighed for at blive omskolet til KF’s motorfalke, 
men så vidt vides har ingen benyttet sig af dette. Mange gav udtryk for usikkerhed om 
hvordan det skulle foregå i praksis, så det skyldes ikke nødvendigvis manglende 
interesse. Hvis KF stadig er interesseret giver vi det derfor en 
chance mere i 2006, men skal selvfølgelig gøre mere ud af at 
forklare PFG’s medlemmer om det. 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk
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Referat af bestyrelsesmøde 07/09-2005 
Tid og sted  7. september 2005 kl. 18.30 hos Marianne og Bo. 

Deltagere  Bo B. Watz, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Finn Passov og 
   Marianne B. Watz. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. august 2005 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  Bibliotektsstyrelsen, ny ansøgningsrunde for distrubutionstilskud i 
   2006, vi skal søge igen hvis vi er interesserede i støtte i 2006.  
   ansøgningsfrist er fredag den 30. september klokken 12. vi er ikke 
   garanteret penge selvom bladet fik støtte i 2005. 
   Brev fra if forsikring vedr. spørgeskema ”din mening om os” 
   Henvendelse fra Benny Strand vedr. indkøb af antenne og udstyr 
   dertil, han fremlægger budget for to muligheder. Den ene, antenne 
   på 1½ m eller en robust antenne på 2,3 m. nr. to er en anelse dyre 
   end den første. Han anbefaler løsning nr. 2. 

       Medlemmer Nyt medlem Guido Walther (Aktiv). Kristoffer Ravn   
   (udlandsmedlem) fra aktiv. Mikkel Øvrum Wahlgreen (Passiv) fra 
   aktiv. Marie-Luise Højlund Rasmussen (Passiv) fra aktiv. 

        Medlemsmøder     Værkstedsoprydning 2. oktober. Sæsondebriefing og   
   vinterplanlægning 15. november. 
3. Økonomi
        Flyveplads Vi skylder Aps’et penge for medlemsantal for de første 3. kvartaler i 
   2005. 
4. Materiel
        Fly  Alle fly er flyvende. 

        Wirehentere Folkevognen har fået svejset en ny krog på til at trække wirer med. 
   Granadaen er ikke brugbar. 

        Startvogn De er i gang med radioerne. Der kommer en ny antenne, og et  
   skillefilter, således at begge radioer kan køre på samme antenne. 
   Bennys forslag nr. 2 er godkendt. 
5. EKKL
        Flyveplads der bør gøres noget ved olierummet på pladsen. 
   Asfaltbanen har fået repareret kanter. 
   Racerkørerne der vil leje flyvepladsen til at lave quarter mile, har 
   ikke opgivet. 
        Klubhus  Det er i gang med at blive malet. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Finn indkalder til møde. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-Nyt udsendes midt/slut september. 
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Referat af bestyrelsesmøde 18/10-2005 
Tid og sted  18. oktober 2005 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo B. Watz, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, 
    Axel Morgenstjerne og Finn Passov. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2005 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  Biblioteksstyrelsen kvitterer for modtagelsen af ansøgning om  
   distributionsstøtte til PFG-nyt. Brev fra Para-Service ang. pakning af 
   faldskærme (Poul?). Brev ang. møde i flyveteknisk Selskab om  
   udredning af ulykken i Milano. Brev fra Lyngby –Taarbæk Kommune 
   vedr. fornyet høring om lokalplan (deadline 29 september); området 
   hvori værkstedet ligger i må kun bruges til tekniske anlæg,  
   værksteder mm. (efter indsigelse bl.a. fra PFG og Hempel).  
   Rettelser til Unionshåndbogen. 
        Post ud  Bo har skrevet ansøgning til Biblioteksstyrelsen vedr.   
   distributionsstøtte til PFG-nyt.  

        Medlemmer Cathrine Pater (aktivt medlem), 2 prøvemedlemmer. Thomas  
   Skovby Andersen overgår til at være udlandsmedlem. 
        
        Uddannelse Værløse kører S-teori til vinter. Jeppe afklarer, hvad behovet er for 
   radio-kursus i PFG og tager kontakt med Lars Sverre ang. planerne 
   for i år. Felipe tænker på, evt. at lave et kursus i    
   strækflyvningsplanlægnings- og analyseprogrammer; StrePla og 
   SeeYou. 

        Medlemsmøder      Sæsondebriefing og vinterplanlægning 15. november. Der  
   har været værkstedsoprydning og investeringsplanlægningsmøde. 
        PR-arbejde PR-gruppen opfordres til at søge om indkøb af projektor til Polyt-S. 

3. Økonomi
        Status - PFG Likviditet er pt. på 260.000 kr. Der er tilskrevet 6 mdrs. kontingent og 
   hytteafgift på Helle Markmans konto. Helles hytte er solgt til Frank 
   Svendstrup. Bo tager kontakt til Helle mhp. en afklaring af det  
   økonomiske mellemværende. 

10. Eventuelt 
        Jørgens arv. Bo har snakket med advokaten, boet bliver gjort op 5. oktober 2005. 
   (1. års dagen for Jørgens død.) 

        Polyt 5 pilot: Vi bad Poul om at undersøge forsikringsreglerne, Poul vil meget 
   gerne have at Mogens er med til at undersøge disse. Vi giver  
   Mogens besked om at han og Poul kan undersøge det i fællesskab. 

12. Næste møde Tirsdag 18. oktober klokken 18.30  
   på værkstedet, Kim gir. 
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        Flyveplads Udestående med flyvepladsen er på ca. 25.000 kr. Forslag om at 
   der betales et kvart årligt aconto-beløb og en årlig justering. 
4. Materiel
        Fly  Alle fly er flyvende. 
        Spil  Det antages at PFG har spillet til vintervedligeholdelse. Axel og  
   Børge (KF) har bolden. 
        Wirehentere Den røde folkevogn kører som den plejer. Granadaen koger. Jeppe 
   undersøger, om Mercedes’en vil kunne køre pålideligt i en rimelig 
   årrække. Der skal ikke ofres meget tid på genoplivning af       
   Granadaen. Evt. kunne der indkøbes en ny brugt bil. Jeppe  
   undersøger. 

        Traktorer  Begge traktorer kører. Vintervedligeholdelsen af traktorerne sidste 
   år var ikke tilfredsstillende. 
        Startvogn Der er sat antenne op til ny radio. Det er dog ikke helt færdigt  
   endnu. 
        Generelt  Forsikringen har godkendt Mogens Møller som pilot. Polyt 5  
   piloterne skal høres vedr. Mogens som ”ny” Polyt 5 pilot. Bo  
   kontakter Iver vedr. dette. 
   Jeppe kontakter KF vedr. vintervedligeholdelse af jordmateriel. 
   Kim står for planlægning af vintervedligeholdelse.    
5. EKKL
        Klubhus  Finn ser på mulighederne for at forstærke loftet og de bærende  
   konstruktioner i stuen og arrangerer evt. en arbejdsweekend. 

6. Værksted  Der blev foretaget en grundig oprydning 1.-2. oktober og der pågår 
   stadig ”finsortering”.  
7. Flyvning
        Instruktørmøder      Afholdes 19. oktober. 

        Generelt  Det ser ud til at der har været god aktivitet i løbet af året, der er pt. 
   fløjet 618 timer i klubflyene. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Har afholdt succesrigt medlemsmøde med godt fremmøde. 
   Resultatet var bred enighed om, at K13 renoveres og at der senere 
   købes en Discus mere og at der inden næste sæsonafslutning  
   (2006) er en afklaring på hvad der skal ske med K13. Finn kontakter 
   Stig Øye vedr. mulighederne for renovering af K13 (til næste år). 
   De næste 2 elever, der går solo, gør det på Junioren. 

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

10. Eventuelt 
         Jørgens arv. Bo har snakket med advokaten igen. Han har sendt en opgørelse til 
   revisoren og afventer en tilbagemelding. 

Jubilæumsskrift mm.:     Bo kontakter Henrik Vinther for at få status. 

Ansøgning til Amt: Kim følger op på ansøgning til Amtet vedr. tilskud til transportvogn. 
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Guido Walther (Aktiv).
Cathrine Pater (Aktiv). 

Et stort tillykke med de små: 
Poul og Stine har fået en lille søn. 
Anders og Dorte har fået en lille datter. Om begivenheden siger Anders selv: 
”Jeg fik en pragtfuld datter i går tirsdag den 18. kl. 1845. Ved fødslen vejede hun 3820 
gram og var ca. 54 cm lang og hun fik en score på 10. 
Fødslen varede 5 timer - så vi gav Mary baghjul .... ;o)))” 

Tillykke med årets sidste S: 
Brian Hansen blev årets sidste pilot der fik sit certifikat. Han bestod prøven den 29. 
oktober, kun en time inden væddemålsfesten.  

Tillykke med omskolingerne: 
Søren Zebitz er blevet omskolet til Discus (P6). 

Tillykke med de 500: 
Vi vil godt ønske tillykke til Morten Bennick og Stig Øye der i september gennemførte 
en 500 km FAI  i Danmark. Det er godt gået. Se Mortens artikel andet sted i bladet.

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

På vegne af redaktionen og bestyrelsen ønskes i alle en glædelig 
jul og et godt nytår. 

Håber vi ses på Kaldred til rigtig mange gode flyve oplevelser og 
hyggelige middage i det nye år. 

Julehilsen 

Sjællandsmøde: Bo og Axel deltog i Sjællandsmødet på Værløse og informerede om 
   diverse herfra. Morten B. er kommet med i konkurrenceudvalget 
   som Sjællands repræsentant. 

Formandsmøde i DSvU: Afholdt d. 7.-8. oktober. DiF har vedtaget en ny fordelings-
   nøgle for tilskudsmidler, der nødvendiggør en indsats fra DSvU’s 
   side, for at klubben fremover vil kunne få del i tilskudsmidlerne, ud 
   over de rene grundtilskud. Over en årrække vil tilskuddene blive 
   reduceret med ca. 1 mio. kr. og ordningen slår fuldt igennem i 2010. 
   DSvU skal fremover godkende tilskudsberettigede arrangementer 
   og klubberne skal udarbejde rapporter over afholdte arrangementer. 
   Rapporteringen skal være DiF i hænde 1. maj 2006 for at klubben 
   kan få tilskud. Der er nedsat en arbejdsgruppe  
   til opfølgning og operationalisering. 
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Sæsondebriefing 2005 
Tirsdag d. 15. november afholdt PFG debriefing for sæsonen 2005; Hvad var godt, hvad 
var skidt, og hvad kan vi gøre bedre næste år? 

Der indledtes med en kort status for vinterarbejdet; Kim havde allerede udarbejdet en 
plan for vinteroverhaling af klubbens fly. Den er vist et andet sted i dette nummer af PFG-
nyt. Privatejere er desuden blevet opfordret til selv at booke timeslots til deres fly, hvilket 
Kim og Christian har gjort muligt via PFG-wiki, en underside på PFG’s interne sider, hvor 
vi selv har mulighed for at foretage ændringer. 
Vi regner med at PFG står for vinteroverhaling af spillet igen i år, og der blev opfordret til 
at få spillet til Lyngby så hurtigt som muligt så arbejdet kan komme i gang. 

På materielsiden har 2005 været en blandet fornøjelse, hvor der har været knas med spil-
radio, fly-radioer og wirehenter. Problemerne har ikke forhindret flyvning, men nok 
forsinket en del starter i sæsonens løb. Hvad angår fly-radioerne er Erik, Benny og 
Svendstrup allerede i gang med en modernisering af installationerne i startvognen, og 
mon ikke også spilradioen kommer til at fungere mere stabilt når dette kommer på plads. 
Der har i sæsonens løb været velmente forsøg på ”reparationer”, som har gjort mere 
skade end gavn. Vi kan kun opfordre folk til at holde nallerne væk, hvis ikke de er 100% 
sikre på hvad de foretager sig! 
Med hensyn til wirehenter, må vi nok se i øjnene, at Granada’en er ved at være slidt op. 
Da vi fik den regnede man med at den skulle holde 2-3 år, men den har faktisk klaret 
jobbet i 8-9 år, så man må sige at den har gjort det godt. Ikke desto mindre skal vi nok 
finde et alternativ inden næste sæson. Der var lidt diskussion om hvad det præcis skulle 
være, og det endte med en opfordring til at undersøge hvad andre klubber gør. 

Generelt blev det foreslået at systematisere fejlhåndtering ved at lave en form for 
overordnet ’journal’ for klubbens materiel. Her skal flyveholdet ved dagens slutning notere 
eventuelle problemer, og ved dagens start kan man se om tidligere flyvehold har haft 
materiel-problemer. Journalen kunne evt. også indeholde kontaktpersoner, som man kan 
kontakte når der er problemer med dette eller hint. Bestyrelsen blev pålagt at komme med 
et oplæg inden sæsonstart. 

Resten af mødet diskuterede vi kvaliteten af vores ”personel” frem for vores materiel; Den 
lidt sløve startfunktion skyldes ikke kun vanskeligheder med vores materiel, men i lige så 
høj grad de personer der er til stede. Der er ikke andre end os selv at pege fingre ad her! 
Det blev bl.a. påpeget at omskoling af nye medlemmer til div. jordfunktioner er 
mangelfuld. Vi må selvfølgelig opfordre de nye til selv at holde sig til, men overordnet er 
dette de ”gamle’s” ansvar. 

Desuden diskuterede vi mødedisciplin til vores morgenbriefing; Vi er nok faldet af på den 
over de sidste par år, både mht. at møde til tiden, men også mht. at afholde briefing til 
tiden. Et enkelt medlem var desuden utilfreds med de til tider meget lange flyvedage, hvor 
man tager tidligt hjemmefra uden at vide hvornår man kan forvente at være hjemme. 
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Vi nåede frem til følgende, der kan køre som forsøgsordning i 2006: 

1) Briefing udskydes til 9:30, men så forventes alle at være der og briefing starter til 
tiden.

 Første start kan uden problemer gå til samme tid som hidtil, når blot vi alle rubber 
 neglene mht. klargøring til flyvedagen. Dette betyder f.eks. at programmering af 
 loggere o. lign. må vente til hangaren er tømt. 
3)  Dagens sidste start går senest kl. 18:00, hvor spilvagten slutter og der pakkes 

 sammen. Hvis alle hjælpes ad kan det klares på en time, så man kan påregne at 
 vende næsen hjemad kl. 19:00. Såfremt der er tilstrækkelig mange, der ønsker at 
 fortsætte flyvning efter kl. 18:00, kan de naturligvis gøre det, men accepterer så at 
 pakke sammen alene, idet de øvrige er i deres gode ret til at køre hjem uden at 
 nogen ser skævt til dem af den grund. 

4)  Såfremt nogen af en eller anden grund er nødt til at gå tidligere skal de informere 
 dagens instruktør om det inden briefing og lodtrækning. Det er ikke noget man pr 
 automatik har ret til, men selvfølgelig kan man få lov, hvis det øvrige flyvehold er 
 indforstået med det. Dette er ikke grundlæggende anderledes end hidtil. 

Den opmærksomme læser vil bemærke at flyvedagen bliver afkortet idet vi både starter 
senere og slutter tidligere end hidtil. Dette er en udfordring til dagens flyvehold, som uden 
problemer vil kunne gennemføre det samme antal starter som hidtil. Det kræver blot at 
alle har fokus på startfunktionen: Det har været på tale at indføre en radio-vagt, som ud 
over at passe radioen også kunne føre startlister, og ikke mindst være startsteds-general 
med beføjelse til at kommandere rundt med det øvrige flyvehold. Dette er ikke i PFG’s 
ånd idet vi altid har klaret os ad frivillighedens vej og gerne skulle blive ved med det. Hvis 
vi er mere opmærksomme på at hente landede fly, sende ventende fly i luften, hente wirer 
osv. vil jeg vove den påstand, at vi trods kortere flyvedage nemt kan gennemføre flere 
starter per dag end vi har gjort hidtil. Det er helt op til os selv! 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk

Medlemsstatistik
Hvordan går det med vores medlems antal? 

Det kunne helt sikkert se pænere ud, men det kunne osse være dårligere. 
Vi havde den 13/5-2005 62 aktive medlemmer, 6 prøve medlemmer, 3 udlands 
medlemmer og 93 passive medlemmer. I alt 164 medlemmer. 
Det er 3 aktive mere end samme tid året før, 3 prøve og 1 passivt medlem mere. En lille 
men god fremgang. 

Gennemsnits alderen for de aktive medlemmer var 45 år og for instruktørerne var den 52 
år.
Det vil sige at vi siden 2002 i gennemsnit er blevet et år ældre i PFG, mens instruktørerne 
er blevet 5 år ældre i samme periode. 

I grafen nedenfor ses hvordan vores Aktive medlemmer er fordelt på forskellig status. 
Det er dejligt at se at søjlen med studerende og prøvemedlemmer vokser. 
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M edlemsforde ling pr. 13/5-2002, 2003, 2004 og 2005 
Aktive

0

10

20

30

40

50

Aktive alm . Aktive s tud. Aktive livtids /
Æres

Aktive æres . Prøve.

Status

A
nt

al
 m

ed
le

m
m

er

Aldersfordeling pr. 13/5-2002, 2003, 2004 og 2005
Aktive

0

5

10

15

20

25

-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 80-90

Alder

A
nt

al
 m

ed
le

m
m

er

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

I kassererens spalte andet steds i bladet, kan man se hvordan vores medlemmer er 
fordelt i dag, ved sæsonens afslutning. Der er antallet af aktive medlemmer desværre 
faldet lidt, til fordel for vore udlandsmedlemmer der er steget.  

I det næste diagram ses hvorledes antallet af aktive medlemmer er fordelt på alder. Det 
ses at antallet i gruppen 21 - 30 år vokser stille og roligt, det er en god fremgang, som vi 
meget gerne skal holde fast i. 
Mere kedeligt er det at gruppen af de 31-40 årige er faldet, på nær til i år hvor den er 
steget med 2. 
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En ny bog om flyteknik 
Vor gamle FLY-konstruktør Helge Petersen (HP), Polyt 5's far, har skrevet en bog. 

Bogen ’Flyets designberegninger’ København 2005, ISBN 87-990930-0-6, giver på 200 
sider anvisninger på hvordan man kan sætte tal på en række af de størrelser, der knytter 
sig til flydesign, som f.eks. Opdrift, modstand og inertikræfter. 

Bogen er ikke en lærebog, men en håndbog, hvor man ved at slå op på et emne, hvoraf 
der er omkring 80 forskellige, kan læse om de beregninger, der hører dertil.  

HP skriver, at det er med vilje han intet steds i bogen bruger ordet flykonstruktion, selvom 
det måske kunne falde naturligt, men det er udelukkende HP's intention at bogen kan 
bruges til vejledning i beregningsmetodik, han giver ikke anvisninger om flykonstruktion. 

Bogen er fremkommet som opfølgning på de kursuskompendier, HP har brugt ved 
weekend-kurserne, som han i 1990'erne holdt i KZ & Veteranfly Klubben om 
flyberegninger. 

Bogens pris er 250,- kr. inklusive forsendelse, og kan bestilles hos forfatteren Helge 
Petersen, Klostermarksvej 17, 2700 Brønshøj, Tlf. og fax 3860 2229. 

Der kan læses mere på HP’s hjemmeside www.helgepetersenconsult.dk. 

S-Teori 2006 
Det er i år  Værløses tur til at arrangere S-teori. 
De regner med at undervisningen starter i slutningen af januar og løber frem til prøven i 
begyndelsen af april. Undervisningen kommer til at foregå på tirsdage og torsdage. 

Er du interesseret i at deltage, skal du kontakte  Marianne Watz (PFG) mbw@pfg.dk   

Når det endelige kursusprogram foreligger vil det komme på hjemmesiden. Det forventes 
at komme sidst på året. 

S-teoriprøven bliver afholdt onsdag den 5. april 2006 kl. 19.00, det er Værløse der afgør 
hvor de holder den, men det bliver formentlig i deres klubhus, hvor de osse plejer at holde 
undervisningen. 

Der kan læses mere om S-teori på unionens hjemmeside i klubmeddelelse nr. 43. 
Her kan det bla. ses hvilke materialer der vil blive undervist efter. 

Generalforsamling 2006
Vi afholder generalforsamling onsdag d. 22. marts 2006 kl. 19:30 i auditorium 51, bygning 
208 på DTU. Indkaldelse med årsberetning og regnskab udsendes til februar i form af 
PFG-nyt nr. 1/2006. 
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De fleste svæveflyvere har 
vel inderst inde en drøm 
om at flyve en rigtig stor 
opgave. En opgave hvor 
man er langt hjemmefra og 
alligevel får kæmpet sig 
hjem til sidst. Jeg synes at 
en af udfordringerne ved 
svæveflyvning er, at 
komme så langt væk som 
muligt og så alligevel 
komme hjem efter at have 
set noget nyt.   

På Sjælland, hvor jeg flyver 
fra, kan store opgaver dog 
være svært gennemførlige, 
enten fordi der er søbrise, 
eller fordi skybasen er for 
lav og man skal glide langt i 
smørluft for at få vendt et 
eller andet vendepunkt 
med risiko for udelanding. 

For 14 år siden var der et par piloter hos Polyteknisk Flyvegruppe (PFG) der en forårsdag 
fløj fra Kalundborg Flyveplads (Kaldred) over Storebælt til Fyn op til Århus og hjem igen til 
Kaldred. Termikken gik den dag til 2300 m, og blev fløjet i en ASW-20 og en Cirrus 75. 
Inspirationen var lagt til en kommende flyvetur til Jylland. 

Allerede et par dage før den 17-9-2005 
bliver jeg klar over at det ser ud til blive 
en rigtig god lørdag. Dagen før får jeg 
en mail fra Stig Øye som blandt andet 
lyder: ”...For det tilfælde, at du ikke har 
opdaget det: check temperne for i 
morgen.  
Basis >1500 m måske 2000m i 
Jylland.... ”.Så det er tidligt i seng fredag 
aften, alle tingene er pakket så det er 
klart til dagen efter.  

Jeg møder op til briefing kl. 09:00, og 
allerede her kan jeg se på skyerne, at 
termikken er i fuld gang ude over havet, 
så det skal nok gå hen og blive en god 
dag uden for meget søbrise, selv om 
DMI’s vejrudsigt er noget pessimistisk 
med hensyn til skybasen.  

Mit livs bedste flyvetur, foretaget 17/9 - 2005 

Plot af Stig Øyes tur den samme dag. 
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Efter briefingen bliver flyet (ASW-20F, 
konkurrencenummer N7) gjort klart og 
alle ting checkes. Hvad skal jeg skrive 
ud? Skal det være mit væddemål (550 
km TERMIK-Liga opgave) eller skal 
jeg følge trop og skrive den samme 
opgave ud som Stig Øye (fly: Ventus 
2cT, konkurrencenummer KV) de 
sidste mange år har haft som 
væddemål  nemlig en  500 km FAI 
trekant  med udgangspunkt fra 
Kaldred. 

En tur til Jylland er ikke sådan at 
kimse af og er yderst fristende. 
Selvfølgelig kan det resultere i en 
temmelig lang og bekostelige 
hjemhentning, på den anden side ville 
fornøjelsen ved sådan en tur være 
ubeskrivelig..... Efter kort overvejelse 

lægges der en 527 km FAI trekant i loggeren, jeg hjælper også en af de andre piloter med 
at lægge en opgave ned i hans Colibri (logger).  

Og så skal vi ud at flyve, men hvad er nu det, ingen reaktion fra loggeren. Den anden pilot 
som jeg lige har hjulpet  kan også melde det samme! Tilbage til klubhuset hvor opgaven 
igen bliver lagt ind i loggeren, men lige meget hjælper det, Loggeren er som Windows når 
det er værst, den bliver bare hængende i det samme billede. 

“What to do”, tiden går. Jeg 
rådfører mig lidt, og der kommer 
forslag så som ”Det kan være 
den virker alligevel!”... Jeg 
beslutter mig for, at det ikke skal 
ødelægge min flyvedag, og 
håber på at loggeren virker 
alligevel. Flyet bliver herefter 
skubbet ind i spilstartskøen,, jeg 
holder i øvrigt 2 pladser bag Stig 
Øye, men efter at han er startet, 
trækker spilføreren ringsættet 
e.t.c igennem wirestyret og ind 
på tromlen...   Skal alle ulykker 
da ramme mig på denne gode 
dag? Vagthavende instruktør kan 
se, at det tungsind der er ved 
spredes over piloterne ikke er alt 
for godt. Så han løber hurtigt 
over til hangaren og får vores 
slæbefly (Polyt 5) fundet frem og 
begynder at slæbe flyene i luften. 
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En enkelt ung S-pilot mener han har fortrinsret til at komme ud og flyve i klubbens Junior, 
men efter et par kammeratlige ord opgiver han dog hurtigt sit projekt. 

Endelig i luften. Jeg bliver slæbt op i 900 m nord for pladsen, og glider direkte over 
startlinien. Nogle km syd for pladsen giver den 1,5 m/s og efter have tanket nok, skynder 
jeg mig til Jyderup... Det giver 2-3 m/s, helt stabil termik, herligt, så nu er det bare med at 
få pind og flaps frem i kontoret og se at komme ud over landskabet i mod det første 
vendepunkt (Haslev). Der bliver kun tanket i noget som minimum giver 2 m/s i 
gennemsnit. Jeg er dog nødt til at rådføre mig lidt med Stig Øye for at finde ud af, hvad 
det er der helt nøjagtigt skal vendes i Haslev (ulempen ved ikke at flyve med GPS/PDA). 
Efter at have vendt i Haslev, sættes kursen mod Storebælt, her er vejret knapt så 
overbevisende, men jeg ankommer dog til Korsør i 1.100 m. Jeg må indrømme, at vejret 
ser tillokkende ud over på Fyn. Samtidig kan Stig meddele, at han har fået fat på den 
modsatte side. Hmm, det bliver godt nok lidt lavt hvis man skal glide over, og der vil kun 
være kort tid til at finde en eventuel mark at lande på. Nå, jeg kan altid glide lidt ud over 
Storebælt og se hvordan det går, eventuelt kan jeg glide tilbage. Som sagt så gjort, N7 
flyves på bedste glid over Storebælt.  

Over kommune-kemi i Nyborg 
(350m) står der en fynsk 2m-
boble som bringer mig op i 1500 
m, termikken er også her 
udmærket. Sigten er i øvrigt 
fantastisk, og det er blandt 
andet muligt at se hele det 
sydfynske øhav. Det overvejes 
et kort øjeblik at flyve over 
Svendborg til Lolland, men 
Jylland lokker stadig, så kursen 
går videre vestover. Resten af 
Fyn er hurtigt overstået, og selv 
om der ikke er så mange skyer 
på Vestfyn, er termikken stadig 
ganske god. 
ICAO-kortet er fundet frem, men 
det er desværre foldet på en 
sådan måde, at det er umuligt at 
folde ud. Der gøres kort proces og kortet deles i 2 - man skal ikke lade sit ICAO-kort 
stoppe en god oplevelse. 

Fyn forlades og jeg glider ud over Lillebælt, hastigheden sænkes igen, så det er muligt at 
få fat i nogenlunde god højde i den jyske termik. Frekvensen skiftes til Skrydstrup, og 
hvilken fred (der er kun ganske få på frekvensen). Termikken i Jylland er til gengæld god, 
så MacCready’en kan igen skrues op, flapsene helt frem i kontoret og så er det bare med 
at få lagt nogle kilometre bag sig, det er jo trods alt i midten af september, så dagene er jo 
ikke så lange. 

Andet vendepunkt vendes i 1.000 m, igen er jeg nødt til at rådføre mig med Stig om hvad 
vendepunktet er i Toftlund, basen er faldet, så jeg bevæger mig lidt mere forsigtigt 
fremad, men det er der ingen grund til, for termikken er stadig fremragende.  

Syd for Odense, med det sydfynske øhav i baggrunden. 
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Før jeg forlader Skrydstrup, får jeg oplyst at tragten ikke er åben i Billund og at man skal 
kalde op individuelt. Jeg forlader hermed Skrydstrup, og melder umiddelbart efter ind i 
Billund. Her er der ellers meget  trafik på frekvensen, det er næsten oppe på samme 
niveau som når Roskilde skal forsøge at holde styr på alle svævefly på Sjælland. Det er 
lidt vanskeligt at forstå hvorfor flyvelederne i Billund vil belaste sig selv på den måde når 
de nu har et tragtsystem. Billund passeres og kursen sættes mod Silkeborg. Det er i 
øvrigt helt rart at navigere efter kort igen, selv om det er mere afslappende når PDA’en 
virker.

I nærheden af Silkeborg meldes der ind i Karup. En lille fejlnavigering gør, at jeg kommer 
på en lidt mere østlig kurs, men det bliver der hurtigt rettet op på, så kursen er mere imod 
Bjerringbro. Jeg møder i øvrigt en ASW-27 med konkurrence betegnelsen AG,  jeg kan 
høre på frekvensen, at det er kvindelig pilot, men glemmer dog at ønske tillykke med det 
kvindelige mesterskab i Svæveflyvning. Karup forlades og KV advarer lidt om at vejret er 
knapt så kraftigt ved Hammershøj, men det tager jeg ikke så tungt og buldrer videre derud 
af. Det går jo godt, så hvorfor tage imod et godt råd. 

Hammershøj vendes (igen må jeg rådføre mig med Stig om, hvad der er det rigtige 
vendepunkt), og så er det bare med at komme hjem. Men hov - hvad er nu det? 
Termikken virker lige pludselig ikke så godt… hmm... , gad vide hvad de siger hjemme i 
klubben, hvis jeg lander her, ville det være noget med hjemhentningsmiddag o.s.v.  

Hastigheden sænkes alt imens jeg flyver sydpå, men i 450 m er der bid igen og med 2,5 
m/s bringes jeg til skybasen, alt i mens et par ultralette underholder over radioen med 
hvor de er, hvordan trimmet skal stå og hvad de skal have til aftensmad.  

Hov-hov! Hvad er nu det? Der øjnes en mulighed for at kunne komme til Sjælland igen, 
Skybasen stiger over Århus til næsten 2.000m, og jeg er lige ved at stikke af sted ud over 
vandet. Men Stig mener det er en bedre idé at flyve længere sydpå og tage skygaden der 
ligger ved Skanderborg. Stig har, som allerede nævnt, flere gange igennem de sidste 10 
år forsøgt sig på en 500 km FAI fra Kaldred, så han må vel vide hvad han taler om. Så jeg 

flyver ned til den næste skygade, 
hvor der tankes helt op. ...  Nu 
mangler der kun 75 km tilbage af 
opgaven. Skal det virkelig 
lykkedes? N7 bliver fløjet på 
bedste glid ud over Århus bugt, 
og kun små korrektioner blev 
fortaget for at kompensere for lidt 
synk/stig.  

En banan nydes i fred og ro, der 
er jo alligevel ikke så mange 
beslutninger der skal tages når 
man bare flyver i smørluft. Første 
plan er selvfølgelig bare at kunne 
nå Samsø, så kan jeg jo lande 
der og få et slæb hjem, men som 
turen skrider frem, kan jeg 

efterhånden se, at det er muligt at lande på Røsnæs... Faktisk er der også en akademisk 
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mulighed for at det er muligt at lande på Kaldred. Jeg retter kursen lidt op til venstre og 
sigter direkte på Kaldred 
Inderst inde ville jeg såmænd være meget glad hvis bare jeg kunne lande på Røsnæs, 
men glidevinklen til flyvepladsen forbedres hele tiden. Da jeg er cirka 35 km ude, melder 
Stig at han er hjemme i 200 m, men har fløjet lidt stærkt de sidste par kilometer.  

Hmm... hvis bare der ikke er for meget synk når jeg kommer ind over land, så burde det jo 
være muligt at lande på Kaldred, hvis altså også bare jeg lander modsat 
landingsretningen, og dropper en eventuel landingsrunde. Pladsen advares om mine 
planer, selv om det først bliver i sidste øjeblik at jeg kan fortælle med sikkerhed at jeg når 
ind. I 70 m kommer hjulet ud, og ved baneenden justeres med lidt luftbremser hvorefter 
det bare er at flyve lavt henover banen indtil flyet er stoppet i den anden ende ved 
hangaren. 

Glæden ved at have fuldført en 500 km FAI er ubeskrivelig, ikke i min vildeste fantasier 
havde jeg regnet med at det kunne lade sig gøre. Mine arme er ikke til at få ned og efter 
godt og vel 6 timers flyvning, hvor jeg først ganske tæt på Kaldred er helt klar over at jeg 
kommer hjem, er det helt befriende ikke at skulle koncentrere sig mere. Jeg kan se på 
Stig Øye at han også har haft en stor oplevelse, det er i øvrigt første gang jeg ser ham 
siden vi startede tidligere på dagen. Den gode middag om aften på Kaldred bliver fejret 
med en passende mængde øl. 

Debriefing 
Min logger havde ikke logget noget som helst. Jeg lavede et dump af hukommelsen i 
loggeren og sendte det til fabrikken for at være helt sikker på at der ikke lå noget gemt. 
Men de fandt heller ikke noget. Det er lykkedes mig at genskabe fejlen, og jeg er næsten 
sikker på, at det var en defekt vendepunktsdatabase der var skyld i problemet. 

Selv om jeg af gode grunde ikke har noget bevis for min tur,  så vil dog ikke ærgre mig 
over spildt mælk, selv om flyvningen potentielt var en Danmarksrekord for hurtigst 
gennemført 500 km FAI trekant for fly med maksimal spændvidde på 15m, Jeg vil også 
lade være med at tænke for meget over, at den samme flyvning næsten havde givet 
1.900 point i TERMIK-Ligaen. Og vil heller ikke plage mig selv med at jeg ikke vandt mit 
væddemål i år. Fordi inderst inde så ved, at jeg fløj en 500 km FAI trekant fra Sjælland, 
og at det indtil videre uden sammenligning var mit livs bedste flyvetur.. 

Morten Bennick 
mhb@pfg.dk 

Barogram af Stig Øyes tur den samme dag. 
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TERMIK-Liga resultater 2005 

Til næste sæson kommer 2. division så til at bestå af PFG og Tølløse som rykker op fra 3. 
division, Østsjællands flyveklub og Vejle svæveflyveklub som begge rykker ned fra 1. 
division, og endelig Billund og Fyns svæveflyveklubber som bibeholder deres plads i 2. 
division. 

Top 5, Flyvninger fra Kaldred. 

Opgaver
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose
1 29874.9 24 60 Tølløse Flyveklub
2 27722.4 24 80 Polyteknisk Flyvegruppe
3 19609.9 24 39 Aalborg Aero Sport
4 17423.0 24 35 Sønderjysk Flyveklub
5 16984.6 14 24 Viborg Svæveflyveklub
6 16494.4 16 23 FSN Værløse Svæveflyveklub
7 12980.7 16 21 Kolding Flyveklub
8 12962.3 15 25 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub
9 12761.9 9 15 Jysk Aero Sport
10 10133.1 8 14 Nordjysk Svæveflyveklub
11 7860.0 13 18 Hjørring Svæveflyveklub
12 4352.7 8 10 Lolland-Falster Svæveflyveklub
13 1408.8 2 2 Svævethy
14 1348.3 2 2 Holstebro Svæveflyveklub
15 596.7 1 1 Skive Svæveflyveklub

Årets TERMIK-Liga konkurrence sluttede som altid med udgangen af september. 
Vi har i år opnået ganske pæne resultater 

Som Klub ender PFG på en flot 2. plads, og rykker dermed op i 2. division. 
Det er de 2 bedst placerede klubber der rykker op. 

3. Division, klubber: 

Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Niels Flemming 
Madsen 1435.2 1421.4 1133.2 3989.8 

2 Stig Øye 1500.1 1129.1 1028.1 3657.3 
3 Felipe Cvitanich 1484.1 1116.2 973.0 3573.3 
4 Morten Bennick 1471.7 913.6 663.0 3048.4 
5 Christian Krog Madsen 1091.4 998.5 607.8 2697.7 

Stig Øyes 527 km trekant er ikke med blandt flyvningerne fra Kaldred. Det skyldes en 
”fejl” i Soar-Task, fordi det er en FAI-trekant med start på benet. Hvis vi tæller denne 
flyvning med, er stillingen mellem Niels og Stig meget tættere, men ændre dog ikke ved at 
Niels får førstepladsen. 
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I Gruppe B sker der ikke noget for PFG, Morten Bennick (nr. 33), Felipe Cvitanich (nr. 40), 
Axel Morgenstjerne (nr. 46), Michael Krogh (nr. 59) og Torben Simonsen (nr. 65) bevarer 
alle deres plads i gruppe B. 
De øverste 19 rykker op i gruppe A, mens en placering fra 81 til 120 betyder nedrykning til 
gruppe C. 

I gruppe A får Stig Øye en flot andenplads, han er stadig eneste PFG pilot i gruppe A. 
Mon ikke Morten ”husker” sin logger næste gang så han kan give Stig følgeskab. 

I gruppe C har Niels Madsen fået den flotteførste plads og rykker sammen med Christian 
Krog og Søren Zebitz op i gruppe B til næste sæson. Det er de øverste 40 piloter der 
rykker op i gruppe B. 

Toppen af gruppe C, for piloter: 

Opgaver

Nr. Points Med-
regnet Ialt Pilot Klub Prognose

1 3989.8 3 5 Niels Flemming Madsen Polyteknisk Flyvegruppe B-1
2 3818.4 3 4 Orla Lind Christensen Herning Svæveflyveklub B-2
3 3812.3 3 4 Ulrik Jensen SG-70 B-3
4 3414.6 3 6 Peter Sommerlade Østsjællands Flyveklub B-17
5 3378.5 3 3 Ove Hartmann Nielsen Østsjællands Flyveklub B-19
6 3310.0 3 6 Ole S. Jensen Aalborg Aero Sport B-25
7 3138.0 2 4 Jan Walther Andersen Nordsjællands Flyveklub B-36
8 3099.2 2 7 Christian Madsen Fyns Svæveflyveklub B-38

9 3012.7 2 6 Jan Buch-Madsen Midtsjællands 
Svæveflyveklub B-41

10 2994.3 3 5 Anton Moustgaard SG-70 B-43
11 2972.7 3 6 Christian Krog Madsen Polyteknisk Flyvegruppe B-45

36 2252.0 3 6 Søren Zebitz Nielsen Polyteknisk Flyvegruppe B-90

Opgaver 

Nr. Points Med-
regnet Ialt Pilot Klub Prognose 

1 5339.1 3 9 Arne J. Boye-Møller Vestjysk Svæveflyveklub A-1 
2 5160.5 3 10 Stig Øye Polyteknisk Flyvegruppe A-2 
3 5070.8 3 7 Svend Andersen Tølløse Flyveklub A-3 
4 5018.1 3 6 Christian Skov Herning Svæveflyveklub A-4 

5 4954.4 3 8 Anders Møller Andersen AVIATOR, Aalborg 
Svæveflyveklub A-5

Toppen af gruppe A, piloter: 
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Væddemål 2006 

Alle væddemål er med start fra Kaldred, i en-sædet fly og uden brug af motor, hvis ikke 
andet er nævnt. 
FAI  skal flyves efter FAI regler og opgaven skal være deklareret.
# flyves efter termikligaregler og opgave skal være deklareret. 
Termik-liga opgave flyves efter termikliga regler, start og landing skal foregå på EKKL. 

Michael Krogh   425 km ud af 500 km FAI 
Stig Øye      600 km FAI 
Niels Madsen    300 km FAI 
Knu'     300 km FAI 
Bo B. Watz    310 km # 

Claus B Johansen   Solo 
Erik Trudsø Jespersen  100 km FAI 
Stefano    Sølv + 100 km FAI 
Jeppe Nicolaisen   150 km # 
Peter Fischer Jensen  250 km Termikliga opgave 

Søren Zebitz    200 km# 
Henrik Vinther   300 km FAI 
Mogens Møller   250 km FAI 
Lars Sverre    315 km # 
Poul Gregert Jensen   260 km # i en ASW20 

Thomas Bucka Christensen  130 km FAI 
Benny Strand    250 km # 
Peter Siboni    180 km Termikliga opgave 
Morten Hugo Bennick   500 km FAI , Hvis i P2, så uden Øye 
Kaptajnen    170 km Distance EKKL-EKKL, med 1 vendepunkt 

Finn Passov    400 km ud af 500 km Distance Diamant 
Axel Morgenstjerne   300 km FAI 
Lars H. Videkam   330 km # 
Iver Christophersen   300 km FAI 
Jesper Schmalz Jørgensen  300 km # 

Jens Rytter Pedersen  Jylland retur uden brug af motor 
Svendstrup    Deltage i en 100 km FAI 
Niels Christian Nielsen  150 km # 
Anders B. Christensen  Sølv + 100 km FAI 
Felipe Cvitanich   440 km termikliga opgave 

Steffen K. Johansen   100000m QFE over Kaldred 
Brian Hansen    Sølv 

Indgået på EKKL den 29. oktober 2005. 
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Jubilæumsbogen - PFG 60 år 

Jubilæumsbogen - Polyteknisk Flyvegruppe 60 År 1943 - 2003

med ISBN 87-989841-0-1 

Er nu færdigtrykt hos 
SlagelseTryk - trykkeriet som 
også trykker FLYV - og 
medlemmer og andre kan nu 
købe den for 

130,00 kr
(som inkluderer forsendelse) 

Bogen bestilles ved at 
indbetale beløbet til følgende 
bankkonto 

Reg. nr. 1551   
Kontonr. 4203445 

Henrik Heikel Vinther, 
Garderhøjvej 9 
2820  Gentofte. 

Der kan også arrangeres direkte afhentning på Polyteknisk Flyvegruppes værksted, 
bygning 237 - i så fald skal der kun indbetales 100,00 kr.  Vinther vil nærmere meddele 
hver enkelt via e-mail, hvilke aftener der kan afhentes Jubilæumsbøger. 

Mange års ihærdigt arbejde udført af Det Flyvegruppe-Historiske Udvalg afsluttes hermed 
omsider med udgivelsen af denne bog. Udgivelsen sker med støtte fra Knud Højgaards 
Fond, Otto Mønsteds Fond og Jørgen Bachmanns Mindefond. 

Henrik H. Vinther 
hhv@tdc.dk 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2006 
Hvornår Hvad Hvor 

Jan.
Lør. - søn. 14. - 15. jan.  PR-Seminar Arnborg 

Feb.
Lør. 04. feb. kl. 10:30 - 16.30 

Tors. 16. feb. Kl. 19.30 
Ons. 22. feb. Kl. 19.00 

Møde for S-kontrollanter 
og flyvechefer 
Oplæg og ideer til 
flyvesæsonen. 
Sjællandsmøde

Arnborg forsamlingshus 

Værkstedet

Kongsted 

Marts.
Ons. 22. marts.  kl. 19:30 
Man. 20. marts. 

Lør. 25. marts. 

Generalforsamling 
Tilmeldingsfrist til S-
teoriprøve 
Sæsonstart

DTU bygning 208 

Kaldred 

April.
Ons. 05. april. Kl. 19:00 
Lør. 29. april - Lør. 06. maj. 

S-teoriprøve 
Førsteinstruktørkursus 

Formentlig på Værløse 
Arnborg 

Maj.
Tirs. 23. maj. Kl. 19.30 Sommerlejrmøde Værkstedet

Juni.
Lør. 03. juni 
Ons. 14. juni. Kl. 19.00 

Old-boys dag 
S-teoriprøve 

Kaldred 
??


