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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Watz 
Forsidebilledet: Testflyvning af den hjemvendte K-13, taget af Lars Videkam 

Tryk: DTU Tryk – Oplag: 230 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  

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:
Søren Zebitz Nielsen 
szn@pfg.dk
Tlf: 51 52 05 11 (mobil) 

Sekretær:
Marianne Beltoft Watz 
mbw@pfg.dk 

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

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

PFG-nyt udgivelsesterminer 2006
februar, maj, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 31. 
august 2006.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Formandens dragehale
Sæsonen 2006 har givet PFG en blandet modtagelse. I modsætning til tidligere år var 
både fly og jordmateriel klar til sæsonstart. Især vores totalrenoverede K-13 har tiltrukket 
sig velfortjent opmærksomhed. Værkstedet i Tyskland har lavet et virkelig flot stykke 
arbejde, og også nyere medlemmer har nu en chance for at være med når der tales om 
”Alfa-3”. K-13 havde dog ikke været i brug ret længe før en bolt knækkede i hjulbremsen. 
Det kunne heldigvis repareres i løbet af en dags tid, så A3 kom hurtigt på vingerne igen. 

Også banen var rimeligt klar til sæsonstart og ikke helt så våd og blød som den har været 
andre år. Vi var i den henseende væsentlig bedre stillet end mange andre sjællandske 
klubber og EKKL har kunnet byde velkommen til flyvende gæster fra både Frederikssund-
Frederiksværk (FFF) og Midtsjællands Flyveklub (MSF, Slaglille), hvis egne baner var et 
paradis for vadefugle, men knap så velegnede til start og landing med svævefly. 

Vores jordmateriel kom også godt fra start, 
men har ikke helt kunnet holde dampen 
oppe. Granadaens motor er blevet 
renoveret i vinter, så der skulle ikke være 
problemer i år. Til gengæld har både 
gearkasse og bremser drillet, og for ikke så 
længe siden blev det konstateret at 
folkevognen ikke kan bruges længere idet 
forhjulsophænget er tæret væk. Der har i 
længere tid været talt om udskiftning af 
wirehenterne. Der har været mange 
diskussioner om hvilken bil der var den 
bedst egnede, men da vi for et par uger siden stod helt uden wirehenter til briefing blev 
KF’s og PFG’s formænd enige om at det var tid til handling. En uge senere stod der i 
hangaren en Suzuki Grand Vitara med benzinmotor, automatgear og firehjulstræk, som 
Børge fra KF har hentet i Tyskland. Den skal nu rigges op med radio og kroge til udhaling 
af wirer, hvorefter Granadaen bliver vores backup og diverse gamle folkevogne bliver 
skrottet. Vi mener dermed at være godt rustet til de kommende år, men kør nu pænt i den 
nye wirehenter; Vi har købt en off-road type fordi vi håber den bedre kan klare mosten, 
ikke for at give medlemmerne mulighed for at køre ræs i grusgrave o. lign.! Vitara’en har 
ret kort akselafstand så den skulle hoppe en del hvis man kører stærkt på ujævnt 
underlag. Det skulle efter sigende ikke være særlig behageligt, så man kan jo håbe at det 
i sig selv sætter en naturlig grænse for fart ved kørsel på banen. 

Vejret har også været meget blandet de første måneder af sæsonen, hvilket f.eks. blev 
demonstreret ved DM: Den første halvdel af konkurrencen havde virkelig godt flyvevejr og 
en af dagene havde sidste mand over målstregen en gennemsnitshastighed på over 
100 km/t! Sidste halvdel af konkurrencen var derimod plaget af regnvejr og skyer og der 
blev ikke fløjet overhovedet. Fra PFG deltog Stig Øye, Morten Bennick og Felipe 
Cvitanich, og som jordpersonel deltog bl.a. Brian Hansen. Læs mere om DM længere 
inde i bladet. 
I den nærmeste fremtid følger 1. halvdel af Sjællandsmesterskaberne, SM, hvor Søren 
Zebitz låner P6, og Felipe og Morten igen planlægger at tage P2 med, 
sammen med Brian Hansen. Hvis du vil med er der vist stadig et ledigt 
forsæde en af dagene, så kontakt Felipe for at høre nærmere.

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Flyvesæsonen 2006 har taget sin forsigtige start, med færrest timer i marts og april siden 
år 2000. Ser man på det mønster, kunne man godt fristes til at spå en mager sæson, men 
lad os nu se, om ikke det kan nå at vende sig til det bedre i sommerens løb. 

Medlemssituationen er også noget mager, sammenlignet med maj sidste år, hvor vi var 
63 aktive medlemmer imod 56 nu! Et par af sidste års prøvemedlemmer har meldt sig ind 
ved sæsonstart, men der er også faldet et par stykker fra. 

Flyvestatestik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo: 8:00 ASK-13: 17:33    Astir: 4:50   Discus: 5:47 Junior: 5:26 K-8: 3:25  

Der er lavet 145 spilstarter og 26 flyslæb. 

Målt efter flyvetid i klubfly til og med april er her top-10-listen over medlemmerne: 
Søren Zebitz Nielsen S-pilot   11:24  26 starter 
Brian Hansen  S-pilot   4:28  12 starter 
Jørgen Lolk Mollerup tosædet elev  4:27  20 starter 
Pablo V. Holm-Nielsen tosædet elev  3:31  19 starter 
Felipe Cvitanich  instruktør  3:29  4 starter 
Axel Morgenstjerne S-pilot   2:44  6 starter 
Kim Cecilia Zambrano S-pilot   1:30  8 starter 
Kristoffer D. Raun S-pilot   1:26  4 starter 
Torben Simonsen instruktør  1:20  3 starter 
Finn Beldring  instruktør  0:59  4 starter 

Medlemsstatistik juni 2006
57 aktive medlemmer, heraf 10 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 95 passive medlemmer. 

I alt 158 medlemmer samt 6 prøvemedlemmer. 

Friflyvning
I år er der kun 3 tilmeldte på friflyvningsordningen, som dermed koster 5333 kr for alle fly. 

Måned timer i 
2006 timer i 2005 timer i 2004 Gns. 96-05

Marts 1:59 18:28 0:46 6:27
April 43:02 75:15 47:38 54:28
I alt 45:01 93:43 48:24 60:55
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Referat fra generalforsamlingen 22/3-2006
Formanden byder velkommen. 

Valg af dirigent 
Niels Erik Kaiser blev enstemmigt valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt varslet i henhold til vedtægterne. 21 aktive medlemmer var til stede, hvilket udgør 
over 25% af de stemmeberettigede, og generalforsamlingen var således også 
beslutningsdygtig iflg. vedtægterne. Vi er dags dato 60 aktive medlemmer. 

Beretning for det forløbne år. 
Formanden får ordet og fremlægger årsberetningen. 
Årsberetningen er udsendt med PFG-nyt 01-06. 
Kommentar om at vi i år får materiellet klar til start i modsætning til tidligere år. 
Thomas Bucka-Christensen er udnævnt til repræsentant for region 14 i friluftsrådet, og 
skal varetage regionens interesser, det vil sige os, KF og Tølløse. 
Jubilæumsskriftet er blevet trykt og kan købes for 100 kr. det er muligt at købe dem i dag. 
Trykning er kommet i stand med tilskud fra div. fonde. Et evt. underskud dækkes af arven 
fra JB. 
PFG har været i Sisteron, der opstod et problem med motoren på P2 dernede, der betød 
at den ikke blev brugt resten af tiden. 
Vi skal være obs på at motorsvævere som Duo’en kræver lidt mere opmærksomhed, så 
hvis vi følger krystalkugleudvalget og investerer i et nyt fly med motor, skal vi huske det 
ekstra arbejde som det vil medføre. 
Kommentarer om det lokalplanforslag der var oppe omkring kollegium som nærhed til 
værkstedet, vi endte med at fremsende en indsigelse sammen med Auto-gruppen, det 
udløste et møde med DTU’s rektor og direktør. Vi ville gerne opnå en langvarig aftale på 
brug af værkstedet, men det kan vi ikke få da det kræver at de opkræver husleje, hvilket 
vi jo ikke er interesserede i, så vi har fortsat et års opsigelse. 
En anden ting vi fik ud af indsigelsen, er at den del af området hvor bygning 237 ligger, nu 
ikke må indeholde beboelse hvorimod værkstedsbygninger er specifikt omtalt som tilladte 
i området. 
Bemærkninger om forespørgsler om racerløb på asfaltbanen på flyvepladsen, flyveplads 
bestyrelsen havde møde med dem og endte med at sige nej, de havde med mødet 
allerede aftalt og annonceret dato fro arrangementet. 
Børge og Thorkil var for, men PFG var imod. 
De har henvendt sig igen og truer med at købe pladsen, Børge har snakket med 
Kalundborg kommune der siger at det er juridisk muligt. Vi holder øje med situationen, 
men mener ikke det er den store trussel idet det er bøvlet med miljøgodkendelse og des 
lige.
Det fortælles hvordan medlemsstatistikken er fremkommet. 
Kommentarer til beretningen: 
Det spørges hvad gavn Friluftsrådet gør for svæveflyvningen. De gør i sig selv ikke noget 
for Friluftsrådet er en paraplyorganisation af brugere af den fri natur, hvor DSvU er en af 
brugerne. Men de kan komme med forslag, der kan give problemer for os, så det er godt 
at have en mand med i rådet. 
Thomas kommenterer at han har været til et møde i midten af februar, og har rykket for et 
referat og ved at bestyrelsen der blev valgt, også har holdt møde, men der er ikke 
fremkommet nogen referater. Der er ikke noget i det der skulle give problemer for os.  
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Lars siger at en af de ting der er meget oppe i tiden er naturfredningsparker, disse mener 
Unionen er en stor trussel mod flyvningen. En af grundene til at Unionen har uddelegeret 
denne opgave er at Unionen ikke han mandskab til det. 
Hvis der skal søges om miljøgodkendelse til racerløb på pladsen, skal denne ansøgning 
komme fra os. 
Erik kommenterer at vi har en 20 års lejekontrakt på pladsen, hvad betydning har det? 
Pladsen kan godt få nye ejere men de kan ikke opsige os. 
Poul spørger hvad de evt. vil betale for pladsen, det ved vi ikke, de siger at de har givet et 
tilbud til kommunen og vil komme med et nyt. 
Peter Siboni mener vi skal tage det meget alvorligt, da man bl.a. i Gørlev har haft 
problemer med gaderæs og der er stemning for et sted til de unges ræs blandt 
lokalbefolkningen i det område, og der har været snak om at tage en flyveplads i brug til 
formålet.
Stig spørger hvad der egentlig står i kontrakten, er den ikke øremærket til flyvning i 
weekenderne. Bo vil undersøge det igen, men mener ikke at det står der. 
Blom nævner at naturfredningsnævnet har været inde og sætte begrænsninger på 
Værløse, måske de kan være en god ven i nøden. 

Godkendelse af beretningen 
Beretningen er godkendt. 

Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
Axel gennemgik regnskabet med flg. Kommentarer: 
Regnskabet er trykt i PFG-nyt 1-06 
Udgifter: Beløbet for flyforsikringer er gået lidt ned, da vi har sænket nogen af 
forsikringerne.
Vi har overholdt budgettet rimeligt. 
Transportvogne: Det specielle er at forsikringerne nu er blevet lavere da de fleste nu går 
med under flyene. 
Flyvepladsafgiften: Der er en afvigelse fordi der har været lidt forvirring omkring hvorvidt 
vi skulle betale 400,- eller 500,- 
Driften af klubhuset har været billigere end budgetteret. 
På værkstedet er der brugt flere penge end budgetteret, men det hænger sammen med at 
vi har fået en aktiv værkstedsledelse og der er indkøbt værktøj og lavet renoveringer. 
Vores tlf. regninger er faldet, fordi internettet nu kører over ADSL. 
Porto og tryk af PFG-nyt: Trykningen er faldet fordi der kun er 4 numre med i dette 
regnskab, portoen er dog steget lidt. 
Klubansvarsforsikringen er gået ned på 0, fordi denne nu dækkes via spilregnskabet 
sammen med KF. 
Div. udgifter ligger noget under budgettet, bl.a. har der ikke været de store udgifter til PR. 
Ekstra ordinære udgifter: Her er jubilæumskriftet en stor post, en del af dette kommer ind 
via fonde. 
Indtægter:
Vores flyveindtægter har været større end forventet. 
Indtægterne på prøvemedlemmer dækker udgifterne – hvilket er fint. 
Polyt 5 har fløjet en del mere end vi havde forventet bl.a. fordi vi havde stort 
sommerlejrbesøg fra Værløse der trænede flyslæb. 
Spilregnskabet har i år givet et underskud, hvilket skyldes at vi har en forholdsmæssig 
stor andel af spilstarterne og at der i år har været nogle ekstra udgifter til bla. startvognen, 
med radioer, solceller og tavle. Axel overvejer om disse poster skal stå et andet sted 
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næste år. 
Klubhuset: der er overskud på kofesten, ophold og overnatning i klubhuset løber lige 
rundt med det budgetterede. 
VHF og S-teori har givet lidt større indtægter end budgetteret. 
Axel forklarer hvordan medlemmerne stadig kan komme til at betale renter når vi er på 
PBS, men det skyldes at man kan vælge at have loft på sin månedlige opkrævning og så 
”gnave” af i den periode der ikke flyves. 
Bladpuljen betaler mellem 1/3 og ¼ af udgifterne på bladet. 
Poul spørger til overskuddet uden gaverne. Ca. halvdelen af overskuddet er fra gaverne. 
Aktiver: alle fly er nedskrevet med de beløb der kan ses i regnskabet, K-13 er efter 
renovering hævet igen til 185.000. 
Flyinstrumenter er steget lidt pga. pda’er til P2. 
Udgifterne til startmateriel er lavere fordi det gamle spil er solgt for 8000,- hvoraf PFG’s 
andel er halvdelen. 
Passiver: vores medlemslån er stadig på 320.000,- dem vil vi foreløbig lade stå, da vi 
snakker om at bruge penge på nye fly. 
Øye spørger til hvorfor indtægterne af indskudsmedlemmer er faldet, hvis der stadig er 
det samme antal og kontingentet ikke er faldet. Axel mener at det er fordi Søe var 
indskudsmedlem det meste af 2004. 
Der er en olieregning der ikke er modtaget fra DTU. 
Benny stiller spørgsmålstegn ved hvorfor det er så stort et beløb som medlemmerne har 
til gode i klubben, det skyldes bl.a. forskellige betalingsaftaler, og gaveordningen, det kan 
også skyldes at folk har store beløb til gode via udlæg. Vi betaler lavere renter til 
medlemmerne end vi får på vores bankkonto. 

Bo gennemgik kort regnskabet for flyvepladsens Aps. Det forklares hvorfor en stor andel 
af overskuddet er ført tilbage til klubberne, for senere at blive ført tilbage til flyvepladsen til 
renovering af asfaltbanen. Bo fortæller at han denne gang har holdt fast på at klubbernes 
medlemmer skal inviteres med til generalforsamlingen, og revisoren kommer også, hvis 
ikke der er nogen der møder op, bliver det ikke gjort på samme måde næste år. 
Posten på mønttelefonen er faktisk ret dyr, men loven siger at der skal være en telefon 
som landende fly kan bruge. 
Rundflyvningsaktiviten der har været i det forgangne år, har ikke betalt noget for at være 
der, udover at hjælpe til med de praktiske gøremål som tilsyn, rengøring i skuret og des 
lige, og selvfølgelig har de betalt landingsafgifter. 

Godkendelse af regnskabet 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

Vedtagelse af planer, budget, og takstregulativ for det kommende år 
Axel gennemgik budgettet: 
Der er ikke budgetteret med så stort et driftsoverskud i år som vi er vant til at det er, det 
skyldes renoveringen af K-13. Der skrives 80.000,- på som værdistigning, og de 
resterende 60.000,- indgår i driften. 
Vi regner med at prøvemedlemmer balancerer og at Polytten giver underskud. 
Forrige år fik vi rabat hos flyvepladsen, fordi den havde været længe om at komme op i 
drift, derfor blev vi kun opkrævet 400,- pr. medlem pr år i stedet for 500,-, som aftalen 
lyder på. 
Værkstedet er hævet lidt i forhold til tidligere år for at det kommer til at stemme med det 
der er brugt i 2005. 



8

Flyveindtægter og forsikringspræmier retur sættes til samme beløb som vi fik i 2005. 
Aftalen med PF auto om p-pladser er hævet til 7.000,-. 
Vi regner ikke med at holde nogen kurser, måske VHF. 
Ekstraordinære udgifter: der er afsat 100.000,- til klubhuset, til bla. mure og gårdarealet, 
en del af disse forventes at komme fra arven efter JB. 
Vi regner med at arven vil udgøre ca. 400.000,-, hvoraf 30.000,- er afsat til  
jubilæumskriftet og 100.000,- til klubhuset, de resterende 270.000,- sættes på en 
mindefond konto. 
På investeringssiden har vi K-13 der står med 80.000,- og polyt S står med 20.000,- 
Peter Siboni mener at Jørgen har ytret ønske om at gøre noget ved værkstedsbygningen, 
og spørger derfor om nogen af de penge skal gå til det. Pengene er ikke øremærket, men 
der er noget der kræver hjælp af håndværkere. Der er masser af ting der bør gøres noget 
ved.
Erik spørger om vi, når vi får arven fra JB vil tilbagebetale medlemslånene, men Axel 
mener ikke at det er nødvendigt at tilbagebetale dem, da det ikke er den store udgift, at 
have dem stående. Og vi overvejer nye investeringer. Diskussion om renterne for 
inskudsmedlemmer og deres kontingent nedsættelse. 

Axel gennemgik takstregulativet: 
Der er lagt 2% på de fleste takster og afrundet til hele kroner, taksterne blev remset op. 
Det gælder både flyveafgifter og kontingenter, også fritflyvningen. Spilstartstaksten hæves 
til 37,- 
Flyslæbstaksterne for polyt 5 er også hævet lidt. Hjemhentningstaksten foreslås hævet til 
2,- pr. km. 
Under hytter er indsat en klausul om at hytter der ikke ejes af aktive medlemmer skal 
afhændes eller fjernes inden for 6 måneder. 
P-afgifterne ved værkstedsbygningen hæves lidt. 
Det spørges om hjemhentningstaksten, kan ændres til et antal km (som begrænsning) 
eksklusive udgifter til bro/færge i stedet for at sige på Sjælland. Morten foreslår at 
begrænsningen ændres fra ”Sjælland” til ”maks 250 km”. 
Der er flertal for Mortens forslag, det rettes i takstregulativet. 

Planer, budget og takstregulativ er hermed vedtaget. 

Langsigtede handlingsplaner 
Formanden tager ordet, og fortæller at vi ikke har nogen langsigtede planer ud over det 
som medlemsmødet udmundede i, som er renovering af K-13 der nu er udført, og 
investering i et ensædet fly med hjemhentningsmotor. Der er ikke taget stilling til hvornår 
dette skal udføres, men det kan måske blive realistisk når vi får arven efter JB. 
Morten spørger til Bo’s kommentar i årsberetningen om en motorsvæver, Bo havde 
skrevet det ind som input til diskussion og input til nyt krystalkugleudvalg. Lars 
kommenterer at Unionen ad åre vil få mulighed for at uddanne piloter på motorsvævere. 
Så det kan måske komme til at trække folk til. 
Jan Bagge spørger hvad meningen er om jordmateriel, er der en holdning til nye 
investeringer. Bo ville selv have taget emnet op under evt. specielt wirehenteren er 
nedslidt. Det er lykkedes Jeppe at få den sat i stand så den kan kører til sæsonstart, men 
vi vil meget gerne have lov til at købe en 4-hjulstrækker der skal kunne være mere 
driftsikker. Flyvegruppen har tradition for at levetidsforlænge gamle biler, men er der 
stadig nogen der vil det, eller vil vi være med til at investere i noget nyt. 
Det kommenteres at man skal tænke sig om hvad man køber, man kan også få købt 
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noget der er for kompliceret at vedligeholde. Så vidt vi har forstået satser Værløse på en 
Toyota Heylux, eneste modargument mod det, er at den kører på diesel, og det er ikke så 
lige til at have både en diesel og en benzin stander på pladsen. 
Der skal ikke her diskuteres hvilken wirehenter vi skal have, men noget skal vi gøre. Hvad 
er forsamlingens beløbsramme? Som bud er nævnt 50.000,-. grunden til at vi ikke er 
meget for diesel er at Børge har en sag kørende med Bjergstedkommune om at 
vedkende sig at tanken var der, da de afgav pladsen til os. Generalforsamlingen er enige 
om, at det er ok at anskaffe en nyere wirehenter der kan kører stabilt. 

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

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

Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 

Eventuelt 
Status på opstart af flyvesæsonen. Det er den førstkommende weekend, K-13 skulle blive 
klar, men den skal prøveflyves. 
Polyt 5 er flyvende, der er ikke spil i, men der er krog og slæbetov så den kan bruges. 
Børge melder at pladsen ser fin ud lige nu. Hvis der kommer det nedbør de lover, skal vi 
dog ikke regne med at spilstarte i weekenden. Thomas kører P2 op i aften, Poul tager P4. 
Der mangler måske flere kroge. 
Thomas anbefaler at vi skipper alle barografer mod at købe logger til erstatning, f.eks. en 
kolibri. Vi har i år 4 barografer kalibreret, men hvor længe skal vi blive ved med det? 
Øye spørger hvad problemet er med dem, de koster jo ikke noget, andet end Thomas’s 
arbejdsindsats. Der er i år kalibreret 7 barografer af Thomas og 12 loggere, fra hele 
landet. Stig nævner at hvis man afskaffer barograferne, kan loggerne jo ikke udlånes til 
DM og lignende. 
Vi har haft det oppe at vende i bestyrelsen om vi skal investere i endnu en logger. 
Diskussion om vi skal udfase barograferne eller ej, hvor ofte skal vi kalibrere dem? Og 
hvor meget bruger vi dem. 
Øye mener at vi bør beholde dem, de er ikke noget værd rent økonomisk, men de virker. 
Erik fortæller at materiellet i forbindelse med amternes nedlæggelse overgår til klubberne 
med unionen som ejer 
Erik stiller spørgsmål til hvornår flyvedagen starter og slutter på baggrund af det 
medlemsmøde der blev afholdt i efteråret. Det møde endte med at briefing blev udsat til 
9.30 og at sidste start gik kl.18 hvor efter alle hjælpes med at pakke sammen, selvfølgelig 
kan flyvning fortsætte efter kl. 18 hvis der er enighed om det, og hvis der er nok til det. 
Kaiser mener at det vil gå ud over skolestarter, og har kigget i startlister, der var i april 
måned 2005 ca. 30 skolestarter der blev afviklet efter kl. 18, det vil altså koste omkring 
100 skolestarter om året. 
Total stilhed om emnet. 
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Ændring til takstregulativet 

Søren foreslår at vi holder biksen åben lørdag og lukker tidligt søndag. (kl.18) 
Diskussion om emnet. 
Konklusionen bliver at flyvedagen starter med briefing 9.30 hvor efter der pakkes ud. 
lørdag har ikke noget fastsat slut tidspunkt, men søndag stræbes der efter at sidste start 
går kl. 18. når sidste fly er landet hjælpes alle med at pakke sammen. 

Søren har et oplæg om PR. Sidste år havde man et godt arrangement med en flok der var 
oppe at flyve en dag, ungdommens naturvidenskabelige forening.  Søren efterlyser 
holdningen i klubben. Bo er betænkelige ved at gøre det på flyvedage, men hverdage vil 
være perfekte til denne slags arrangementer. 
Morten foreslår at kombinere et sådant arrangement med et par teoriaftner, inden selve 
flyvedagen. 
I forhold til DTU skal 50% af vore medlemmer være tilknyttet DTU. I vores vedtægter må 
”andre” ikke overstige 35%. 
En anden Pr-ide er at der er mange potentielle medlemmer på HTX rundt om i landet. En 
elev fra HTX i Roskilde vil godt have vores simulator med i deres undervisning. Er det 
noget vi vil være med til. Skal vi satse mere på HTX skolerne. Beslutningerne overlades til 
PR-udvalget 

Morten uddeler præmier fra TERMIK-Ligaen, til Stig Øye for 2. pladsen i gruppe A. 
Og til Niels Madsen for 1. pladsen i gruppe C. 
Morten holder en fin tale for dem. 

Lars spørger som repræsentant for Unionen: Hvorfor har PFG endnu ikke inviteret 
rejseholdet ud? 
Arnborg bliver større og spillet bliver kørt ud hver dag. 
Der arbejdes på medlemskategorier for at få forbundet op over 2000 medlemmer, for at 
Unionen kan bevare sin plads i DIF. 

Formandens sidste kommentar er at vi har snakket om at lave en Arnborg lejr i den sidste 
uge i august. Hvis der er elever nok, der er interesserede tager vi K-13 med der over. Alle 
er velkomne. 

Generalforsamlingen sluttede 22:27 
Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 

7. Hjemhentningstakster 

Hjemhentningsomkostninger efter udelandinger refunderes med kr. 2,00 pr. km, dog højst 
for 250 km, i det omfang, flyvningen er udført med et af klubbens fly og er udgået fra 
EKKL samme dag. 

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

regnskab@pfg.dk 
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Fredag den 16. juni 
Kl. 19.00 er grillen tændt til aftensmaden 
Herefter indkvartering

Lørdag den 17. juni 
Kl.08.00-09.00 morgenmad 
Kl. 09.15 Tøsebriefing 
Kl. 09.30 Vejle Svæveflyveklubs briefing og lodtrækning om fly 
Herefter masser af flyvning eller opsamling på formål og ideer til tøsetræf, trailer-ræs, 
udflugt o.l. 
Frokosten vil ved flyvevejr blive madpakke, du selv smører om morgenen - ellers serveres 
den ved 13-tiden 
Eftermiddagskage og kaffe/te når vejret indbyder til det 
Kl. 19.00 eller efter endt flyvedag og debriefing MIDDAG og mere socialt samvær 

Søndag den 18. juni
Kl. 08.00 – 09.00 morgenmad 
Kl. 09.15 Tøsebriefing 
Kl. 09.30 VSK briefing og lodtrækning 
Derefter flyvning 
Frokost som madpakker eller serveret i klubhuset 
Debriefing om flyvning, selve arrangementet og tøsetræffenes fremtid – hertil kage og 
kaffe/te.
Derefter opbrud

Priser:
Overnatning 30 kr./døgn i klubhus, el efter forbrug ved campering 
Spilstart 30 kr. 
Mad  300kr. for hele weekenden 
Drikkevarer, is og slik kan købes i Don Pedro til alm. klubpriser, det er også ok, selv      

  at medbringe 
Evt. flyleje 

Hvis du ønsker at flyve 2-sædet, kan VSK tilbyde at leje vores Janus, den skal blot 
bookes senest 31. maj, hvis vi vil låne den. Giv derfor besked snarest, hvis du ønsker at 
flyve i den. 

Bindende tilmelding til Lotte B Nielsen på lottebjerreskov@stofanet.dk senest den 10.juni. 
Forhåndstilkendegivelser er velkomne, ligeledes er interessante aktivitetsforslag 

På genflyv –  
Lotte

Tøsetræf på Hammer i weekenden 16.-18. Juni 
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DM på Arnborg 10-20. maj 2006 

Vi har i år haft 3 deltagere med til DM, Stig Øye, Morten Bennick og Felipe Cvitanich. De 
deltog alle i 15m klassen, hvor der i alt var 22 deltagere. 
Det er ? gang Stig deltager, 3. gang Morten deltager og første gang at Felipe deltager. 
Alle deltog de i deres egne fly, Stig i Ventus 2 CT (KV), Morten I ASW 20 (N7) og Felipe I 
ASW 20 (CB). 

Deres placering over de forskellige dage har været. 

Dag. 1. 
10/5-06. En dag med rigtig flot flyvevej, hvor en gennemsnitshastighed på  
100km/h kun rakte til en sidste plads. 
Opgaven: 51 Skarrild – 26 Hoven – 12 NørreSnede – 220 Christianshede klubhus – 50 
Kibæk – 92 Bryrup Kirke – 52 Rind Kirke – 12 NørreSnede – 99 Arnborg øst ankomst. 
Opgavens længde: 240,6 km. 
Resultater: 
4:   Stig, 135,1 km/h, 240,6 km, 473 point 
16: Morten, 110,6 km/h, 240,6 km, 297 point 
19: Felipe, 108,2 km/h, 240,6 km, 281 point  

Dag 2.
11/5-06. En dag der bød på mange 
udelandinger, både Stig og Felipe 
måtte se sig selv i denne gruppe. 
Opgaven: 51 Skarrild – 170 Østbirk – 
48 Kølkær – 83 Skanderborg – 36 
Laven – 37 Hovedgård – 99 Arnborg 
øst ankomst. 
Opgavens længde: 248,6 km. 

Resultater: 
9.   Morten, 59,1 km/h, 248,6 km, 705 point 
18: Stig,     -  222,4 km, 618 point 
22: Felipe,     -    76,6 km, 213 point 

Dag 3.
12/5-06. Der blev udskrevet trekantsopgaver. 
Opgaven: 47 Fasterholt – 93 Tamdrupkirke – 87 Beder – 99 Arnborg øst ankomst. 
Opgavens længde: 148,8 km. 
Resultater: 
2.   Felipe, 83,2 km/h, 148,8 km, 460 point 
8.   Stig, 77,5 km/h, 148,8 km, 395 point 
20. Morten, 70,1 km/h, 148,8 km, 311 point 
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Dag 4:
13/5-06. Der blev udskrevet en arealopgave. 
Opgaven: 71 Vildbjerg – 36 Larven – 31 Hobro – 83 Skanderborg – 99 Arnborg øst 
ankomst.
Opgavens længde: 159,6 km / 382,4 km. 
Resultater: 
1.   Stig, 66,9 km/h, 228,9 km, 583 point 
19. Morten, - 110,8 km, 259 point 
20. Felipe, -   94,0 km, 245 point 

Dag 5: 14/5-06. 
Opgaven: 47 Fasterholt – 94 Hatting SV – 81 Skørping – 37 Hovedgård – 42 Skindh – 14 
Brædstrup Kirke – 99 Arnborg øst ankomst. 
Opgavens længde: 397,3 km. 
Resultater: 
3.   Stig, 106,0 km/h, 397,3 km, 874 point 
16. Felipe,   93,6 km/h, 397,3 km, 650 point 
18. Morten,   93,1 km/h, 397,3 km, 640 point 

Dag 6-11: 15/5-06 til 20/5-06: Alle dage aflyst pga. dårligt vejr. 

Det er derfor stillingen efter dag 5 der bliver den endelige stilling, den ses nedenfor: 
1. MO Mogens Hoelgaard, SG70, Ventus 2 3322 point 
2. X4 Ulrik Eilert, Østsjælland, LS 6 3175 point 
3. 5A Henrik Breidahl, Østsjælland, Ventus 2A 2997 point 
4.    KV Stig Øye, PFG, Ventus 2 CT 2943 point 
5. ZA Knud Møller Andersen, Herning, Ventus 2 CT 2867 point 
6. S1 Ole Arndt, Jysk Aero, Ventus 2 CT 2808 point 
7. NF Svend Andersen, Tølløse, ASW 20 2807 point 
8. YF Klaus Vang Petersen, Østsjælland, LS6c 2785 point 
9. EM Johnny Reichstein Jensen, Billund, ASW-27B 2761 point 
10. HC Hans Chr. Hoeck, Nordjysk, DG800 2656 point 
11.    4 Per Winther, Vestjysk, DG 800 S 2591 point 
12. PB Jan Gevad, Tølløse, DG-600 2545 point 
13. CM Christian Madsen, Fyn, Ventus C 2510 point 
14. CC Jesper Sørensen, SG-70, ASW-27 2492 point 
15. W4 Thomas Dantoft, Kolding,  ASW 20  2464 point 
16. LH Brian Christensen, Fyn,  ASW 20  2305 point 
17. IB Ib Wienberg, SG-70,  Ventus 2cT  2275 point 
18. N7 Morten Hugo Bennick, PFG,  ASW 20  2212 point 
19. D Jan Buch-Madsen, Midtsjælland, DG800  2199 point 
20. LP Peter Meilhede Hansen, Vejle,  LS6 18W  1947 point 
21.  CB Felipe Cvitanich, PFG,  ASW 20  1849 point 
22. RM Mogen Hansen, Nordsjælland, Ventus CM  1710 point 

Stig ender på en flot 4. plads, mens Morten og Felipe må tage sig til takke med hhv. en 
18. og en 21. plads. 

Vi håber at de alle 3 har haft en rigtig god oplevelse og har lyst til 
at vise flaget for PFG igen. Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 



14

Referat af bestyrelsesmøde 09/02-2006 
Tid og sted 9. februar 2006 kl. 18.30 hos Finn. 
Deltagere Bo Watz, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne 
  Watz og Finn Passov. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2006 er godkendt. 
2. Administration 
 Post ind Policen på den nye transportvogn. 
  Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i DSvU og  
  GFforsikring den 18. februar. 
  Fornyelse af Årsabonnement fro VFG og AIC.  
  Underskrevet revisionsprotokol for årsregnskabet for PFG. 
  Kopi af samarbejdsaftale mellem PFG og KF, vedr. startspil 
  og wirehentere, fra Poul Gregert. 
  Brev fra Told og Skat der bevilger fritagelse for boafgift i boet 
  efter JB. 
  Opkrævning fra Aps’et af pladsafgifter. 

 Post ud Ansøgning til Told og Skat vedr. fritagelse for boafgift i boet 
  efter JB 
   
 Uddannelse S-teori er i gang, lokaler på DTU. 
 Medlemsmøder Der har været tur til Planetariet, der var 19 deltagere, 10 var 
  ude at spise inden. 
  Sæsonplanlægningsmøde afholdes 16. februar. Evt. med 
  snak om vinterdebriefing. 
 PR-arbejde Værløse har fået lov at låne vores simulator til en  
  charmeoffensiv. 

3. Økonomi
 Status - PFG Regnskabet er blevet revideret. Takstregulativet er rettet til 
  ud fra revisorernes bemærkninger. 
4. Materiel
 Fly Det regnes med at alle fly bliver færdige til sæsonstart. 
  Det er vigtigt at man er opmærksom på at sikringssnoren til 
  hooden er sat rigtigt på, så man ikke ”taber” hooden når den 
  åbnes.  

 Polyt 5 Iver og co. er i gang. 

 Wirehentere Topstykkerne er sendt ind til kontrol, de bliver trykprøvet, hvis 
  de er utætte er den slut/færdig. Jeppe afventer   
  tilbagemelding. Hvis de er i orden skal den have nye  
  pakninger. I Kongsted har de skiftet over til at alt jordmateriel 
  kører diesel, deres er en Toyota landcruiser. 
 Generelt Den nye transportvogn bliver hentet i uge 7. Poul Gregert og 
  Henrik Vinter kører. 
5. EKKL
 Flyveplads Der er møde i Aps’et den 27. februar. 
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7. Flyvning
 Instruktørmøder Afholdes 15. februar. 
 Ansøgninger fra medl. Søren Zebitz har søgt om at benytte flyvende materiel 
  forbindelse med et projekt i et semester på RUC. Han  
  gøres opmærksom på at motoren ikke må bruges i denne 
  sammenhæng, og at kommerciel flyvning ikke må   
  forekomme. 
 Generelt Sjællandsmødet opfordrer til at vi deltager i SM, bøf-rally osv, 
  samt at de besøger os. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-Nyt udsendes i starten af marts. 

10. Eventuelt Danmarks Flyvehistoriske Museum på Værløse, vil vi melde 
  PFG ind i. Da dette kan hjælpe Værløse til at bibeholde deres 
  plads på flyvestationen. 

ØSF har succes med online tilmelding til hverdagsflyvninger 
  via wikien. Og SMS tjeneste som reklame. 

  Vi er omkring 1700 medlemmer i Unionen, men vi skal over 
  2000 medlemmer for at sikre at Unionen ikke bliver smidt ud 
  af DIF. Formandsmødet har nedsat et udvalg for at komme 
  med oplæg til hvordan vi får alle de passive medlemmer der 
  er rundt om i klubberne ind som aktive over for Unionen. 

  Nogen har været efter SLV med hensyn til deres tilsynspligt, 
  hvilket betyder at de er begyndt at kigge mere på   
  svæveflyveklubberne, de har allerede besøgt Herning. 

  Der blev på Sjællandsmødet spurgt om ikke vi ville holde 
  Kaldred Cup igen. 
         
12. Næste møde Mandag den 20. marts kl. 18.30 hos Bo. Aflyses eller  
  udskydes hvis ikke der er noget at snakke om. 
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Referat af bestyrelsesmøde 20/03-2006 
Tid og sted 20. marts 2006 kl. 18.30 hos Bo og Marianne. 
Deltagere Bo Watz, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Marianne 
  Watz og Finn Passov. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. februar 2006 er godkendt. 

2. Administration 
 Post ind Vi har fået penge retur fra forsikringen, godt 28.000. 

 Medlemmer Kristoffer Ravn - aktiv fra udland, Claus Bitch Johansen - 
  passiv fra aktiv, Søren Møller - passiv fra aktiv. Frede (Carl 
  G. Rasmussen) er udmeldt fra passiv. 
PR-arbejde Snak om PR. i forhold til lokalområdet og den nye  
  storkommune. 
3. Økonomi
 Status - PFG Forsikringen på K-13 er blevet hævet til 185.000 (inden den 
  kørte hjem fra Tyskland). 
  Den nye transportvogn er blevet forsikret inden de hentede 
  den i Tyskland. Den er forsikret hos Codan. 

 Flyveplads Bo har modtaget udkast til regnskab og har returneret det 
  underskrevet. 

4. Materiel
 Fly K-13 er kommet hjem fra Tyskland, den står på værkstedet 
  hvor de sidste ting som instrumentpanel og seler bliver sat i. 
  Transportvognen til K-13 har mistet sine bolte. Der er enkelte 
  detaljer ved vognen som der skal gøres lidt ved for at undgå 
  at flyet får unødige ridser. 
  Alle øvrige fly er synede. 

 Transportvogn Den nye transportvogn er endnu ikke blevet synet. Den er 
  blevet rigget til, til P6. 
  Der skal følges op på hvad der sker med den gamle TT-vogn. 

 Polyt 5 Spillet er blevet lavet det skal bare sættes i, den   
  konventionelle halekobling er blevet lavet så den kan bruges. 

 Spil Er blevet transporteret til Kaldred, det er ikke synet, men er 
  klart. 

 Wirehentere Granadaen spå’s at kunne køre et par sæsoner mere. Det er 
  ikke realistisk at vi gør en wirehenter ud af Mercedesen, så 
  den skal skrottes. Batteriet på Folkevognen er færdigt og 
  ventilerne skal stilles. 

 Traktorer Den skal have nyt batteri, det er i alt fald fladt   
  (Fergusonnen). 
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Referat af bestyrelsesmøde 20/04-2006 

 Startvogn Er klar. 

 Generelt Der er ikke noget benzin på pladsen, (der var ikke noget i 
  weekenden). 

5. EKKL
 Flyveplads Den er våd. 
  Generalforsamling i ApS’et fredag den 28. april på Kaldred. 
  Der har været henvendelse vedr. Quarter Mile igen, en ny 
  person. Bo har haft det vendt med Thorkild og Børge, ApS’et 
  er ikke indstillet på det af flere praktiske grunde. 
  Hegnet omkring flyvepladsen skal forlænges, da nogen kører 
  ned for enden af hegnet og over hjørnet af bondemandens 
  mark, i stedet for at tage kæden af. 

7. Flyvning
 Instruktørmøder Blev afholdt 15. marts: Diskussion om start og sluttid på  
  flyvedagen, der stilles spørgsmålstegn ved at slutte kl. 18, 
  det menes at vil gå ud over antallet af skolestarter. 
  Spørgsmålet tages op under evt. på generalforsamlingen. 
  Pladsens miljøgodkendelse er blevet gennemgået incl.  
  Registrering af Polyt og Rumæner starter i plads journalen. 
  Jeppe laver en vejledning, der lægges i flyveledermappen og 
  i buret. 

 Generelt Vedr. nye medlemmer, bør vi have vores medlemspakke, 
  som skal udleveres til alle der bliver meldt ind. Den skal  
  indeholde vedtægter, takstregulativ, de sidste 2 - 4 klubblade, 
  information om vintervedligeholdelse og div. arbejder, tid for 
  afholdelse af teorikursus. 

10. Eventuelt Forslag om at arrangere førstehjælpskursus. 
         
11. Næste møde Torsdag den 20. april kl.19.30 (Jeppe) 

Tid og sted 20. april 2006 kl. 18.30 på værkstedet 
Deltagere Bo Watz, Kim C. Zambrano, Jeppe Nicolaisen, Axel  
  Morgenstjerne, Marianne Watz og Finn Passov. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2006 er godkendt. 
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Konstituering af bestyrelsen.  På generalforsamlingen blev valgt: Bo B. Watz, Axel 
  Morgenstjerne, Jeppe Nicolaisen, Anders B. Christensen og 
  Marianne B. Watz. De konstitueres som følger: 

Formand: Bo B. Watz 
  Næstformand: Jeppe Nicolaisen 
  Kasser: Axel Morgenstjerne 
  Sekretær: Marianne Watz 
  Menig: Anders B. Christensen 
  Som suppleanter valgte generalforsamlingen Finn Passov og 
  Kim Zambrano. 
Tegningsrettigheder. 3 vilkårlige bestyrelsesmedlemmer kan tegne flyvegruppen. 
  Poul Gregert Jensen og Axel Morgenstjerne har fuldmagt til 
  at ordne klubbens forsikringer. 
2. Administration. 
 Post ind Biblioteksstyrelsen anmoder om dokumentation til bladpuljen 
  for PFG-Nyt 
  Nordisk Flyforsikring A/S orienterer om at de ændrer navn til 
  QBE Nordic Aviation Insurance A/S.  
  Stadsbiblioteket i Lyngby bestiller 1 stk. jubilæumsskrift. 
  BTJ Danmark bestiller 1. stk. jubilæumsskrift. 
  Alm. Brand orienterer om at bygningsforsikringen på  
  værkstedet skal fornys. 
  Nyhedsbrev fra OSTIV. 
  Invitation til Billund open – vidergivet til klubtræneren. 
  Invitation til DIKO på fyn. – vidergivet til klubtræneren. 
  Invitation til tøsetræf på Hammer. 
  DSvU minder om indraportering af 2005 aktiviteter til DIF, Bo 
  sender det i morgen. 

 Post ud Dokumentation til bladpuljen for PFG-nyt er sendt til  
  biblioteksstyrelsen. 
  Ordre på jubilæumskrifter ekspedieres via. KDA, Vinther står 
  for kontakten. 
  Fornyelse af forsikring på bygning 237 er underskrevet og 
  indsendt. 

 Medlemmer John Cox udmeldes. (fra aktiv), Marianne meldes passiv fra 
  aktiv. Kenneth de Voss meldes ind som aktiv. 
 Uddannelse FC skal på instruktør kursus 29/4 – 6/5 og BBW skal af sted 
  den sidste uge i juni. 
 Medlemsmøder Sommerlejrmøde afholdes 23. maj. 
 PR-arbejde Arrangement på HTX i Roskilde med pcspil og udvikling af 
  disse, simulatoren tages derned og vises frem. 
  Arrangement for UNF (ungdommens naturvidenskabelig  
  forening) planlægges sidst i juni. 

3. Økonomi.
 Status - PFG Vi har en god likviditet, der giver mulighed for nykøb, skal vi 
  det nu eller skal vi tilbagebetale penge til    
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  indskudsmedlemmerne. Vi vælger at opsige halvdelen af 
  indskudssummen til 1. juni. 

 Flyveplads Skoleglideren Polyt 2 der står inde i motorhangaren skal ud! 
  Der er en der gerne vil betale for denne plads til en  
  motorflyver. HHV er kontaktet, for at hører hvad der sker med 
  den, den skal flyttes nu, om ikke andet så ned i telthangaren, 
  vi forsøger at få Blom til at hjælpe med dette. 
  Der er planer om at bygge en ekstra lille motorflyverhangar, 
  der er kommet afslag fra kommunen på at bygge i  
  forlængelse af signalplatformen. 
  Der er generalforsamling fredag den 28/4 klokken 16 hos 
  Thorkild. 
4. Materiel.
 Fly K13 har fået skiftet en bolt i hjulbremsen, da denne var  
  knækket. 
  Der skal monteres fjedretræk på koblingssnoren i bagsædet. 
  Det er opserveret at skulderselerne er meget korte. 
  Der har været snak om at vejerapporten har ændret  
  vægtbegrænsningerne i forsædet på K13, hvis dette er  
  tilfældet skal der ny vejeseddel i. 
  Hjullem til P2 er afmonteret for reparation af hængsel. 

 Transportvogn Den nye transportvogn er kommet til Kaldred og taget i brug 
  til P6, den er blevet synet. 
 Polyt 5 Spillet i Polytten er monteret og fungerer. 
 Wirehentere Snak om afløsning til Granadaen. Den røde har ikke godt af 
  lave gear og høje omdrejninger, Jeppe overvejer at sætte et 
  skilt på den. 
 Traktorer Den grå traktor har ikke monteret starter, den skal Svenstrup 
  have med til ombytning. 
5. EKKL.
 Flyveplads Svæveflyverhangaren trænger alvorligt til nyt tag. 
  Skal vi tage initiativ til et møde med KF omkring   
  vedligeholdelse af hangarer og vognporte og fornyelse af 
  jordmateriel. 

 Klubhus Knud har forsøgt at få kontakt med en murer for at få tilbud 
  på reparation af murværket på klubhuset. 
  Finn har aftalt møde med Knud, de laver et mindre  
  klubhusudvalg og ser på hvad der skal laves og hvordan. 

Ansøgninger fra medl. Søren Zebitz har ansøgt om at låne P6 til SM, han har fået 
  flyvechefens tilladelse. Det er der givet tilladelse til. 

10. Eventuelt Marianne træder ud af bestyrelsen, da hun meldes passiv fra 
  1. maj, Kim træder ind i stedet for. 
         
11. Næste møde Onsdag den 17. maj kl.19.30 (hos Kim) 
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Påsken 2006 

Vi havde i påsken besøg af et hold fra 
Frederikssund-Frederiksværk flyveklub 
(FFF) der ikke kunne komme i gang med 
sæsonen der hjemme da deres plads var 
oversvømmet. 
De pakkede deres Twin Astir, DG-100 og 
LS-4 sammen og kørte til Kaldred, hvor 
flere af dem overnattede. 

Twin’en blandede sig godt på startstedet 
med bl.a. vores ny hjem hentede K-13 

Også mange PFG-fly og privatejere var 
på vingerne i disse dage, og rigtig 
mange fik nogle gode lange flyveture at 
starte sæsonen på. 

Det var i påsken vi fik sendt de første 
opgaver til TERMIK-Ligaen. Bl.a. kunne 
Brian Hansen bidrage med en 
varighedsflyvning på 2 timer og 35 
minutter i K8. 

Sidst på dagen var der stor aktivitet da 
alle begyndte at komme hjem fra deres 
flyveture, og der igen blev fyldt op med 
fly på pladsen, der ellers havde været 
noget tom om eftermiddagen. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Den ny K-13 

Vores K-13 har i vinter været hos LTB 
Krane i Tyskland for at få glasfiber på 
krop/snude samt nyt lærred på vinger og 
bagkrop. Den er blevet malet og har 
samtidig fået konkurrence bogstaverne 
A3 på halen. 
Udover det har den fået næse- og hale-
hjul, der bl.a. gør den noget nemmere at 
bakse rundt med på pladsen. 
Dette er der mange der allerede har nydt 
godt af på den lettere fugtige jord i 
forårets løb. 

K-13 kom hjem lige inden sæsonen 
startede og havde et par dage på 
værkstedet hvor den fik sat 
instrumenter og seler i. Herefter  
blev den synet og kørt til Kaldred. På 
kaldred fik den sin ”første” flyvning 
med Lars Sverre Rasmussen som 
pilot. Se billedet på forsiden. 

Her beundres K-13 af de besøgende 
fra FFF i påsken. 

Som det ses af kassererens spalte har 
K-13 allerede i marts og april måned 
fløjet 17 timer og 33 minutter ud af en 
samlet flyvetid i klubfly på 45 timer og 1 
minut.

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Kenneth rene de Voss (aktiv) og  
Mads Degnegaard (aktiv). 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Carl Georg Rasmussen ”Frede”  (passiv) 
John Cox (aktiv) 
Irene Rostgaard (passiv), som vi har modtaget den triste besked om at hun er afgået 
ved døden.

Vi vil gerne ønske tillykke med bestået S- Teori til: 
Pablo Holm-Nielsen,  der bestod teoriprøven den 5 april. 

Vi vil gerne ønske tillykke med sølv-betingelse til: 
Kim Zambrano der den 14/5 fløj en tur i P4, der blev på 2 timer og 54 minutter med en 
højdevinding på 1250m.  

Vi vil gerne ønske vores nye FI-instruktør tillykke: 
Felipe Cvitanich har været på FI-kursus 29. april til 6. maj og er nu vendt hjem som  
FI-instruktør. 

Og endelig tillykke med omskolingen til: 
Brian Hansen der den 17. april blev 
omskolet til junior. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Som du måske har hørt planlægger vi en klubtur til Dansk Svæveflyvecenter Arnborg fra 
den 21. til 28. August 2006. Det er tanken at tage så mange fly med som der er piloter til, 
og jo flere vi er jo sjovere bliver det, så giv lyd fra dig hvis du er interesseret.  
Hvis tilstrækkelig mange elever melder sig, forsøger vi at skaffe instruktører og tager også 
K-13 med over for at smage lidt på termikken over den jyske højderyg. I skrivende stund 
har 2 instruktører meldt sig villige til at tage en enkelt dag hver i bagsædet på A3.  

Overnatning kan blive i telt eller hytter alt efter hvor mange vi bliver  
og hvad der er interesse for. 

Arnborg lejr 2006? 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 
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Gæt et billede 

PFG sender i år to fly til SM, P6 med Søren Zebitz som pilot og P2 med Morten Bennick 
og Felipe Cvitanich som instruktører samt  Brian Hansen og Kim C. Zambrano som 
trainees.  

SM afholdes i to dele, den første er lørdag 3/6 til tirsdag den 6/6 på Slaglille. 
2. del er fredag den 25/8 til søndag den 27/8 i Kongsted. 
I begge disse perioder vil P6 og P2 samt dertil hørende loggere derfor være væk fra 
Kaldred. 

2. del på Kongsted afholdes samtidig med deres Bøf-rally, så der er god mulighed for at 
følge vore aktive piloter og deltage i festen om aftenen. 

Vi ønsker de to hold held og lykke til SM. 
Marianne B. Watz

mbw@pfg.dk 

Redaktionen har modtaget dette billede, men 
hvor er det taget? 

Er der nogen der har et bud, så mail det til 
mbw@pfg.dk 

Vi afslører hvor det er taget i næste nummer af 
PFG-Nyt. 

SM 2006 
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TERMIK-Ligaen er i gang
TERMIK-Ligaen er sat i gang og PFG har da osse indrapporteret sine første flyvninger. 
DM sætter sit præg på Ligaen og således har både Stig, Morten og Felipe bidraget med 
flotte flyvninger. 
Hjemme fra Kaldred er der da osse andre der har været på vingerne og indtil nu har Axel 
Morgenstjerne, Søren Zebitz, Brian Hansen, Niels Madsen, Kim Zambrano og Michael 
Krogh bidraget. Der er således 9 piloter der indtil nu har indrapporteret flyvninger. 
Der skal gang i vores flyvning og vi skal huske at indraportere dem hvis vi skal beholde 
vores plads i 2. division, eller rykke op i 1. division. 

Lige nu ligger vi som nr. 5.  stillingen ses neden for. 

Går vi ind og kigger på Sjællandsdistriktet ser det straks meget pænere ud, her ligger vi 
på en flot førsteplads. 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division 27-05-2006 20:23:44 (194) 
Opgaver 

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 
1 19539,7 18 33 Vestjysk Svæveflyveklub op 

2 18593,2 16 21 Tølløse Flyveklub op 

3 16349,7 16 22 Billund Svæveflyveklub   

4 14328,4 16 24 Fyns Svæveflyveklub   

5 13982,8 14 21 Polyteknisk Flyvegruppe ned  

6 11332,4 11 13 Vejle Svæveflyveklub ned 

Klub resultater
Nr. Points Klub Registrerede antal piloter 

1 8066,8 Polyteknisk Flyvegruppe 40 
2 6799,2 Østsjællands Flyveklub 50 
3 6495,4 FSN Værløse Svæveflyveklub 26 
4 6244,0 Tølløse Flyveklub 37 
5 5239,5 Nordsjællands Flyveklub 43 
6 2165,6 Midtsjællands Svæveflyveklub 58 
7 615,4 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 25 
8 0,0 Bornholms Flyveklub 0 
9 0,0 Lolland-Falster Svæveflyveklub 13 

10 0,0 Kalundborg Flyveklub 2 
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Kigger vi på de enkelte grupper, ligger Kim C. Zambrano som den eneste fra PFG lige nu 
til oprykning fra gruppe C til B med en 27. plads. Det er de 40 bedste der rykker op i 
gruppe B. 
I gruppe B står Morten Bennick og Felipe Cvitanich til at rykke op i gruppe A med hhv. en 
12. og en 13 . Plads. Det er de 20. bedste der rykker op i gruppe A. 
I gruppe A er Stig Øye den eneste PFG pilot, han ligger på en pæn 3. plads, og da det er 
de 40 bedste der bliver i gruppe A, ligger han godt til at bibeholde 
pladsen. 

År 2006 den 28. april afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor. 

Samtlige af selskabets anpartshavere var til stede samt endvidere registreret revisor 
Preben Jensen, Kordilgade 33, 4400 Kalundborg. 

Til dirigent valgtes Bo Beltoft Watz, der konstaterede, at hele anpartskapitalen var 
repræsenteret, hvorefter disse vedtog, at generalforsamlingen var lovlig og 
beslutningsdygtig. 

Man gik herefter over til dagsordenen ifølge selskabets vedtægter. 

2. Det reviderede årsregnskab for perioden 30. oktober 2004 til 31. december 2005 
blev gennemgået af revisor Preben Jensen og herefter enstemmigt godkendt. 
Resultatopgørelsen udviser et resultat efter skat på kr. 5.897, mens balancen 
udgør kr. 196.502. 

3. Der meddeltes decharge til bestyrelsen. 

4. Det vedtoges at årets resultat skulle fordeles således: 

 Overførsel til næste år  ……………………….……           5.897
                     5.897

5. Til bestyrelsen genvalgtes Børge Nielsen Kalundborg Flyveklub, Bo Beltoft Watz 
Polyteknisk Flyvegruppe og Thorkil Kristensen. 

6. Til revisor genvalgtes registreret revisor Preben Jensen, Kordilgade 33, 4400 
Kalundborg. 

7. Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

8. Der fore8lå intet til behandling under eventuelt. 

Generalforsamlingen hævet. 

Udskrift af forhandlingsprotokol for Kalundborg 
flyveplads APS

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 
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Ny transportvogn 
Lige inden jul var vi så heldige at få 
godkendt en ansøgning hos Københavns 
Amt om tilskud til en ny transportvogn. 
Eneste betingelse var at den skulle betales 
inden nytår. Det betød at bestyrelsen lige 
pludselig fik travlt, men ved hjælp fra Dan-
Glide var vognen bestilt og betalt inden 
2005 sluttede. 

Vognen skal bruges til P6 og er købt hos 
Spindelberger i Tyskland. 

Da vi fik melding om at vognen var færdig 
satte Henrik Vinther og Poul Gregert sig i 
bilen og kørte ned for at hente vognen. 
Den 21. februar var de på fabrikken og fik 
udleveret vognen. Turen hjem gik fint. 

Spindelberger er Europas største producent 
af transportvogne til svævefly og laver hvert 
år ca. 350 vogne. Fabrikken startede i 1980 
og flyttede ind i de nuværende faciliteter i 
1990. Siden starten har fabrikken fremstillet 
godt 7000 vogne. Da de fleste ansatte er 
svæveflyvere, har der været masser af 
feedback fra brugere, hvilket er en 
medvirkende årsag til mange praktiske 
detaljer. 

Vognen står nu på 
Kaldred, hvor P6 har 
indtaget sit nye hjem. Den 
har endnu ikke været ude 
på sin første 
hjemhentning. Men hvis 
ikke den kommer af sted 
før, så gør den det til SM 
hvor P6 deltager med 
Søren Zebitz som pilot. 
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  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 
  07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 
BXD (K8) Lodtrækning (Ledig) Lodtrækning 
PKX (P4) Lodtrækning (Ledig) Lodtrækning 
XHA (W7) Lodtrækning Erik Trudsø + Kim C. Zambrano Lodtrækning 
PFX (P6)  Lodtrækning Bo Leth Andersen + Torben Simonsen Lodtrækning 
PXF (P2) * Lodtrækning Mogens K. Møller + Benny Strand Lodtrækning 

Kommentar til P2:  Reservation gælder kun Mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og 
 torsdag er der lodtrækning. 

  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
  01-jul 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul 
BXD (K8) Lodtrækning (Ledig) 
PKX (P4) Lodtrækning Kim C. Zambrano 
XHA (W7) Lodtrækning Søren Zebitz 
PFX (P6) Lodtrækning Mogens K. Møller + Niels Christian Nielsen 
PXF (P2) * Lodtrækning  Benny Strand 

Booking af fly og kamre til Sommerlejren 2006

  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
  01-jul 02-jul 03-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 
Ø. Kammer (ledig) 
M. Kammer (Ledig) 
V. Kammer Aksel Feddersen 
Ø. Anneks (Ledig) 

  lørdag søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 
  07-jul 08-jul 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 
Ø. Kammer Bo. B. Watz 
M. Kammer (Ledig) Poul G Jensen  
V. Kammer Aksel F. (Ledig) 
Ø. Anneks (Ledig) 

(Ledig) 

Afbestilling:  Medlemmer, der har reserveret fly eller kamre, men som ikke benytter sig af 
 reservationen, skal ringe til klubhuset senest dagen før.  

Tiden for sommerlejr nærmer sig, og det årlige sommerlejr møde har allerede været 
afholdt. Neden for ses fordelingen af fly og kamre i de to uger. Er du interesseret i at 
reservere et ledigt fly eller kammer så klik ind på pfg-wiki’en eller send en mail til 
mbw@pfg.dk 

Booking af Kamre: 

Booking af Fly: 
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Hvornår Hvad Hvor 

Juni.
Lør. 03. juni 
Lør. 03. juni - Tir. 06. juni. 
Ons. 14. juni kl. 19.00 
Fre. 16. juni - Søn. 18. juni 

Old-boys dag 
SM - 1. del 
S-teoriprøve 
Tøsetræf 

Kaldred 
Slaglille 
??
Hammer

Juli.
Fre. 30. juni - Søn. 02. juli. 
Lør. 01. juli - Søn. 16. Juli. 
Man. 03. juli - Fre. 07. juli. 
Lør. 08. juli. 
Man. 17. juli - Søn. 30. juli. 
Tir. 25. juli - Lør. 05. Aug. 

Billund Open  
Flyvelejr 
Talentkursus 
Ko - fest 
Flyvelejr 
SunAir Cup 

Billund 
Kaldred 
Arnborg 
Kaldred 
Sisteron
Arnborg 

August.
Lør. 12. aug - Lør. 19. aug. 
Søn. 20. aug. 
Man. 21. aug - Søn. 27. aug. 
Fre. 25. aug. - søn. 27. aug. 

HI-Kursus
Nordisk Svæveflyvedag 
Flyvelejr 
SM - 2. del 

Arnborg 
I klubberne 
Arnborg 
Kongsted 

September.
Lør. 2. sep. - søn. 10. sep. 
Tir. 5. sep. 

Sensommerlejr 
Sjællandsmøde

Kaldred 
FFF

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

Kalender 2006 


