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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Bo Beltoft Watz 
Forsidebilledet: Knu’ slår græs foran klubhuset. Taget af Luise Hemmingsen. 

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: 
.
klubhusformand@pfg.dk
.

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: 30. 
november 2006.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Formandens dragehale
Det er en begivenhedsrig sommer vi har haft. Hvad flyvevejr angår, har det været noget 
svingende og klubbens fly har logget lidt under middel sammenlignet med tidligere år. A3 
er dog en glædelig undtagelse: Allerede ved udgangen af august havde den logget flere 
timer end gennemsnittet for en hel sæson. For et skolefly som K-13 er mange timer lig 
med mange starter, og det havde den uheldige konsekvens at flyets koblinger nåede det 
tilladte antal operationer ved slutningen af sommerlejren. Takket være hurtig indsats fra 
flere sider varede det dog ikke længe før vi kunne montere nyrenoverede koblinger fra 
TOST. I den mellemliggende periode skylder vi tak til KF, som delte Puchazc’en med os, 
og til Værløse, som lånte os et sæt koblinger til A3. 
Sommerlejren havde igen i år besøg fra Værløse, som bl.a. benyttede lejligheden til at 
træne flyslæb. Sommerlejren havde også besøg fra Års, idet vi havde lejet en Junior 
derfra. Der var tvivl om hvorvidt nødvendige reservedele til P4 og W7 ville nå frem og så 
ville vi have to flysæder i underskud. Reservedelene nåede frem så vi fik et sæde i 
overskud, men både vores egen og den lejede Junior fløj flittigt. 
Kofesten midt i sommerlejren blev også velbesøgt og særdeles vellykket med smukt 

sommervejr, god mad og hygge 
omkr ing bålet  i  den lyse 
sommernat.
Det er ikke kun Kaldred-luft, der har 
kælet for PFG’s vinger denne 
sommer. Før sommerlejren var 
Stig, Morten og Felipe med til DM, 
og sidstnævnte tog igen i år Duo’en 
med til SM sammen med Brian og 
Kim. Her deltog også Søren i P6. 
Efter sommerlejren tog en flok 
PFG’ere til Sisteron og fik et par 
uger med masser af flyvning i de 

sydfranske alper. Det skulle efter sigende også have været en rigtig dejlig tur. Havde 
PFG’erne så fået nok? NEJ, en flok elever og medlemmer, som ikke havde været i 
Frankrig, pakkede A3 og W7 sammen og kørte til Arnborg i slutningen af august. Turen fik 
en lidt fugtig start, men sidst på ugen blev det faktisk pænt vejr og området nord for 
Arnborg var tilsyneladende det eneste sted i Danmark der kunne flyves termik i de dage.  
Al den faren omkring betyder dog ikke at tingene har ligget stille derhjemme. På Kaldred 
er der blevet lagt ny asfalt på forplads og taxiveje, mens selve asfaltbanen må vente 
nogle år endnu. Takket være Niels Madsen og Svendstrup er både spillet og wirehenteren 
blevet sat i stand så vi atter kan køre med begge wirer. 
Sidst men ikke mindst skylder jeg samtlige medlemmer tak for at de har taget PFGwiki til 
sig som et værktøj til online tilmelding til flyvelisten. Telefonvagten har været svær at 
bemande i år, så fra og med næste år vil vi formentlig afskaffe den til fordel for den mere 
moderne elektroniske tilmelding. 
Alt i alt har der været rigtig meget at glæde sig over i sommeren 2006, men lige nu er jeg 
alligevel trist til mode; Som de fleste af jer ved, måtte vi i slutningen af sensommerlejren 
sige farvel til Knu´, som efter en aften i gode venners selskab sov stille ind på det Kaldred 
han holdt så meget af. Som klubhusformand og slæbepilot kan andre måske nok ta’ over, 
men lørdag aften i klubhuset bliver aldrig helt det samme uden ham. 
Farvel Knu’ og tak for alt hvad du har gjort for PFG gennem årene! Bo Beltoft Watz

formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

August er nu slut, og dermed 85% af årets flyvesæson (målt i flyvetimegennemsnit). Med 
et blik i statistikken kan vi dermed forvente at sæsonen i alt vil nå op på omkring 480 
flyvetimer på klubfly, og dermed blive en rigtig bundskraber. Sommeren, d.v.s. juni-juli, 
var dog helt fin, men kan slet ikke opveje resten af årets beskedne flyvetimer. Ingen kan 
dog vide sig sikker på, hvad september og oktober kommer til at byde på – efteråret har 
tidligere overrasket positivt med rigtig gode flyvedage – så vi får se! 

Medlemsmæssigt har vi ikke holdt sidste års fremgang og er tilbage på status quo med 60 
aktive medlemmer. Til gengæld må man sige, at det er et livligt elevhold, vi har i år. I 
øjeblikket har vi 11 tosædede elever og 2 ensædede. Vores nyrenoverede K-13 har 
virkelig haft en travl sæson og har allerede fløjet mere end de 102 timer den ellers plejer 
at flyve i en hel sæson.  

Flyvestatistik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo: 110 ASK-13: 107  Astir: 47 Discus: 51 Junior: 45 K-8: 17 
+ lånte fly: Puchacz: 5  Junior ZW: 28  

Der er lavet 925 spilstarter, 91 flyslæb (Polyt 5) og 95 andre (fremmede pladser+KF-
slæb).

Målt efter flyvetid i klubfly til og med august er her top-10-listen over medlemmerne: 
Kim Cecilia Zambrano S-pilot   46:17  67 starter 
Søren Zebitz Nielsen S-pilot   45:56  70 starter 
Jørgen Lolk Mollerup S-pilot   43:53  126 starter 
Brian Hansen  S-pilot   22:06  42 starter 
Peter Fischer Jensen S-pilot   18:16  11 starter 
Pablo V. Holm-Nielsen tosædet elev  15:48  86 starter 
Mogens Kristian Møller S-pilot   13:46  10 starter 
Niels Christian Nielsen S-pilot   13:26  21 starter 
Axel Morgenstjerne S-pilot   12:53  21 starter 
Finn Beldring  instruktør  12:38  14 starter 

Medlemsstatistik september 2006:
60 aktive medlemmer, heraf 14 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 97 passive medlemmer. 
I alt 163 medlemmer samt 3 prøvemedlemmer. 

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
Maj 44:54 80:54 124:42 98:35
Juni 78:23 100:24 53:46 74:13
Juli 191:06 221:33 157:27 204:10
August 47:56 48:44 80:40 84:32
I alt 407:20 545:18 464:59 522:24
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DM 2006
For første gang i lang tid var der i år hele 3 piloter fra PFG med til DM. Stig Øye, som er 
fast inventar hvert år og holder PFG fanen højt, Morten som har været med en gang før 
for 2 år siden, og sidst men ikke mindst undertegnede, som er debutant i denne 
sammenhæng.
 Mandag og tirsdag før DM’s officielle start blev der udskrevet nogle 
træningsopgaver, og vejret viste sig at være ganske fint, men gav lidt udfordringer i 
forhold til opgaverne. Hastighederne var ikke noget at prale af, men man kunne banke 
”rusten” af sig og varme op til de kommende dage. 
 Så kom dagen endelig, hvor DM blev skudt i gang. Vejrudsigten var præget af 
højtryk, og den svenske termikprognose lovede 2600 m, med Cumulus! Det lød lidt for 
godt til at være sandt, men da den danske udsigt også så god ud, ventede vi spændt på 
at se en meget lang opgave blive skrevet ud. Bertel (DM-vejrmanden) troede dog ikke helt 
på, at temperaturen ville stige nok, og med udgangspunkt i Temp’en fik han skruet 
forventningerne en del ned. Tørtermik og 1500 m base lød vurderingen. 
Opgaven blev en 240,6 km Speed Task, hvilket viste sig at være en alt for kort opgave, 
da den svenske udsigt kom til at passe. 
Jeg var bestemt ikke vant til så fine vejrforhold, med 5 m/s bobler og så høj skybase, så 
da jeg var kommet igennem opgaven med 108,7 km/h, syntes jeg, at det havde været en 
god tur. 
Kort tid efter gik det op for mig, at der er lidt større krav til DM. Vinderen, Mogens 
Hoelgaard, som senere blev danmarksmester, havde fløjet med 138,3 km/h, og jeg måtte 
finde mig i en 19. plads. 

Dag 2, bød på helt andre vejrforhold, 
højtrykket var der stadig, og det blev til 
Tørtermik, opgaven var på 248,6 km og 
afgangspunktet var Skarrild, vest for 
Arnborg, som desværre brillerede med at 
være nærmest et termik-dødt område. 
Vinden var frisk fra vest, og vi kunne 
komme op til ca. 1200 m ved Brande, øst 
for Arnborg. 
Feltet begyndte at komme af sted, 
samtidig med at jeg begik dagens nok 
største fejl, jeg forsøgte at finde termik 
lidt tættere ved afgangspunktet, uden at 
det lykkedes og så var det en kamp at 
komme op. så man kunne starte på 

opgaven. Efter 2 forsøg kom jeg så af sted, en hel time efter feltet. 
Det gik rimelig godt i medvind til første vendepunkt, men så var der ikke meget at gøre, 
det var blevet sent, termikken var meget svag og utrolig svært at finde, så jeg måtte nøjes 
med et besøg hos den lokale landmand og trøste mig med en kop kaffe, mens Brian, 
vores trofaste hjælper, pakkede vognen og kom efter mig. 
Da vi var i færd med at adskille CB, var der ca. 15 fly over vores hoveder i 3-500 m. som 
kredsede i meget svag termik. Efter et godt stykke tid var der så en del af dem, der var 
nået hjem. 
Blandt de 10, der havde gennemført opgaven, var Morten, som havde kæmpet en brav 
kamp og vist, at han er en fighter, der godt kan finde ud af det med flyvning. 
Den aften hang der en sort sky over mit hoved, jeg havde mistet over 700 point i forhold til 
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dagsvinderen, og det hele så ud til at være spildt. Jeg havde ellers hjemmefra forsøgt at 
forberede mig selv på en sådan oplevelse af nederlag, men når man står der, er 
reaktionerne ikke til at styre. 
Vinderen den dag blev Ulrik Eilert med imponerende 86,4 km/h. 
 Næste dag, med hængene hoved, men dog lidt bedre humør end dagen før, kom 
vi så til briefing. Det skulle blive ca. den samme vejrtype, så opgaven blev skruet ned til 
148.8 km, og afgangspunktet blev flyttet vestpå til Fasterholt. Det var en god beslutning, 
for det var meget lettere at komme af sted, og man kunne bedre time afgangstiden. Jeg 
så hovedfeltet komme af sted i mere eller mindre samlet flok og kom selv af sted 5-10 min 
efter dem. Vejret viste sig at ligne meget, hvad vi er vant til på Sjælland, og selv om der 
var tørtermik, gav det mig ikke de store problemer. Det var en dag hvor man ikke skulle 
satse for meget, og jeg kom igennem med en beskeden hastighed på 83,2 km/h. Det viste 
sig senere, at det rakte til en 2. plads, hvilket fik mit humør til at stige kraftigt. Mogens 
Hoelgaard vandt dagen med 86 km/h. 
 Dag 4, den 13/5, kom så den opgave, jeg havde frygtet, en AAT opgave på 
mellem 159.6km og 382.4km. Himlen over Arnborg var dækket af stratocumulus, men til 
min overraskelse, var der termik under denne grå masse. Vi kom af sted i samlet flok og 
kæmpede i ret lav højde 4-500 m., nordvest for Herning, hvor den første Area var. Derfra 
gik det til Laven, syd for Silkeborg, hvor det massive grå skylag dominerede himlen. Der 
var stadig termik nedenunder, men den var ikke særlig kraftig. 
Jeg mødte så Morten i N7, og vi vurderede, at vi kunne nå at komme ud i solen til den 
forhåbentlig bedre termik ved at glide nordpå, mod næste sektor. Det viste sig at være en 
kæmpe fejl, for vi endte begge på en mark, få kilometer før det, der lignede et fint termik 
område. Set i bakspejlet burde vi nok have taget lidt ekstra højde i den svage termik, men 
nu stod vi der, og med min 20. plads havde jeg beseglet min skæbne i den totale 
placering. Stig viste os hvordan det skulle gøres og vandt dagen med en flot 228,9 km tur 
og som en af de kun 3, der kom hjem. 
 Dag 5 bød igen på fantastisk flyvevejr. En nordvestlig strømning af kold instabil luft 
over landet, med frisk vind. Det kunne ikke gå helt galt!  
Mogens Hoelgaard var tasksætter og udskrev en 397,3 km opgave. Det blev en fantastisk 
flot flyvetur, men nogle lange ben op til det nordjyske. Alle kom hjem, og hastighederne lå 
mellem 84 og 113,5 km/h. Mogens vandt selv dagen, men Stig viste igen PFG-flaget med 
en flot 3. plads 
 De næste 5 dage bød på overskyet og regnfuldt vejr, og den eneste flyvning, der 
foregik, var indendørs ved hjælp af Condor. Dem, der ikke havde PC og Joystick med, 
kunne så tage nogle ture i det jyske. 
Brian og undertegnede fik således undersøgt cafélivet i Herning og Silkeborg. 
 Jeg var kommet til DM med meget store forventninger om at lære noget om 
konkurrenceflyvning, og de blev bestemt indfriet. 
Det er svært at beskrive, hvad det er, der gør sådan en konkurrence så spændende, men 
muligheden for at sammenligne sig med Danmarks bedste piloter under samme 
vejrforhold er bestemt med til det. 
Det, der også er kendetegnet ved en svæveflyvekonkurrence, er det kammeratskab, 
venskab og fællesskab, der præger det hele, og at man hjælper hinanden, både 
holdkammerater og konkurrenter. Det er det, der for mig gør svæveflyvning til en af de 
bedste sportsgrene, og som lige nu får mig til at overveje at deltage igen næste år. 

Felipe Cvitanich, klubtræner i PFG og DM debutant ;-) 

Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com
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En hjælper til DM 
Scenen var sat. Stedet var 
Arnborg, tidspunktet var 
onsdag d. 10. maj 2006 kl. 
9:30 og solen skinnede. 
Dette års første DM-
briefing blev sat i gang. 
Bagerst i briefinglokalet 
stod en hjælper. Faktisk 
stod der ret mange, men 
kun en af dem var hjælper 
for CB og N7 – to af de tre 
fly, som repræsenterede 
PFG. Han så sig grundigt 
omkring, for hverken stedet 

eller størstedelen af lokalets personer havde han set før. Men samtidig håbede han da 
sandelig heller ikke det blev sidste gang han kom til DM. 

Piloterne for CB og N7 hed hhv. Felipe og Morten. Hjælperen havde hørt, at de skulle 
være ret dygtige piloter, nok blandt de to bedste. Han havde godt nok kun hørt det fra 
dem selv, og der var da også modstridende oplysninger om hvem af dem der var nummer 
et, men det betød vel heller ikke så meget. Motivationen var i top, så der var i det mindste 
lagt op til en rigtig god konkurrence. 

Hvad var øvelsen i grunden ved DM? Man skulle jo tro at det var selve konkurrencen, 
men i virkeligheden havde den også en social del. Egentlig var det nemlig kun meningen 
at Morten skulle dele campingvogn med hjælperen, men inden der var gået mange dage 
endte det dog med, at alle tre PFG’ere boede i den samme vogn. Der var ifølge Felipe 
meget koldt ude i teltet. Man kunne imidlertid med rette være lidt bekymret for udfaldet af 
dette sociale eksperiment, men så længe der blev fløjet konkurrence var der ingen 
problemer. Så det lovede godt, da der blev fløjet alle de fem første konkurrencedage.  

Vi kender jo alle historien om flyvevejret der forsvandt. En skønne dag måtte også CB og 
N7 erkende dette. De landede nemlig begge samtidigt på to marker næsten lige ved siden 
af hinanden. Så hvis man ikke vidste andet, ville man blot tænke: God timing. Alligevel var 
det en udfordring eftersom der kun var én hjælper, men to trailere, to fly og omkring en 
times kørsel ud til deres marker. Så det blev en lang aften… 

En dag begyndte det at regne, og desværre stoppede det ikke før DM var slut. Her kunne 
man måske fristes til at tro, at det ville gå rigtig galt i campingvognen, men overraskende 
få problemer opstod. Tiden blev bl.a. brugt på ture til Silkeborg og Herning, lidt Condor 
samt at se en række film og vejrudsigter. 

Hjælperen måtte desværre overvære et DM, der sluttede med en præmieoverrækkelse i 
en hangar alt imens det regnede lige udenfor. Men noget havde han da helt sikkert fået 
ud af turen, for der blev jo fløjet en del i starten af konkurrencen. Bl.a. blev han rigtig god 
til at holde ASW-20-vinger, sætte fly sammen med tape, tørre pollen af forkanter og 
kommentere piloter, som stod med store vanddunke opløftet i strakte arme og var helt 
røde i hovedet. Så han er helt sikkert med på holdet igen til næste år, hvis det kan lade 
sig gøre. 

En hjælper til DM 
Brian Hansen 

brian-dragsholm@mail.dk 
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Knud Toni Andersen 
4.10.1941 9.9.2006

Det er med stor sorg vi i Polyteknisk 
Flyvegruppe erfarede at Knud T. 
Andersen var sovet ind på Kaldred natten 
til lørdag d. 9. September. 

I flyvegruppen stavedes Knu’s navn 
traditionelt med apostrof, som en 
hentydning til udtalen på hans fynske 
modersmål. Han stammede fra Faaborg 
hvor faderen havde fotohandel, og blev 
student fra Odense Studenterkursus i 
1960. 

Knu’ brændte for alt med flyvning i sin 
fritid. Han blev medlem af flyvegruppen i 
1964, og var med i bygningen af Polyt 5 
slæbeflyet, - han lavede dens første 
propel som eksamensarbejde, samt 
deltog i dets vedligeholdelse gennem alle 
årene. Da nogle gamle smalfilm blev 
samlet i en video om ”The Polyt 5 story” i 
forbindelse med flyets 25 år i luften i 
1995, var Knu’ den der kommenterede 
forløbet. Videoen kan i øvrigt også ses 
fra flyvegruppens hjemmeside. 

Desuden var han medejer af IS28-M2, 
Rumæner-motorsvæveren og parthaver 
med Øye i en række svævefly siden 
begyndelsen af 70’erne, senest en 
Ventus 2cT. 

Flyvegruppens ekspeditioner til det sydlige udland havde gennem alle årene Knuds store 
interesse. Han var med første gang i Aubenasson i 1968, hvor det var byens borgmester 
der agerede slæbepilot for holdet. Senere deltog han bl.a. i ture til Fuentemilanos i 
Spanien og i mange af turene til Sisteron i Provence, senest i 2005. En periode var 
flyvegruppen sammen med de tyske akademiske klubber deltagere i Idaflieg-træffene, 
hvor der blev sammenlignet og målt præstationer på forskellige flytyper. Også her var 
Knu’ en flittig deltager. 

Hans arbejde gennem næsten 40 år hos FLSmidth bragte ham hyppigt verden rundt, og 
også under lange udstationeringer i bl.a. USA i 70’erne og i Japan i begyndelsen af 
80’erne dyrkede han såvel motor- som svæveflyvning. 
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Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 

Med sin Luscombe, der var stationeret på en lille flyveplads udenfor New York, besøgte 
han dengang så godt som alle USA’s store nationalparker, og så sent som i sommer var 
han igen til airshow i Oshkosh, Wisconsin. Og rejser kunne han ikke få nok af. Sammen 
med Anita tog han denne sommer et tre ugers krydstogt tværs over Nordatlanten til 
Grønland, og han glædede sig allerede til at komme tilbage til Grønland igen næste år. 

Rekorder er det også blevet til. Den nordiske højderekord for ensædet svævefly på 34000 
fod sat i en Schweizer 1-34 i 1973 i Colorado, er udførligt omtalt i jubilæumsskriftet. En 
ud/hjem på 559 km. i en Janus med Øye, sat under Barron Hilton Cup i Nevada i 1984 
stod i over 20 år. Knu’ medgav dog beskedent at det ikke var ret meget af turen han fløj 
selv.

Knu’ var en ægte polytekniker i ordets traditionelle betydning. Skønt uddannet 
maskiningeniør spændte han over alle discipliner, og hans grundlæggende forståelse for 
hvad der foregik indeni maskiner og motorer, og hvordan det skulle tolkes, betød at han 
selv konstruerede måleudstyr når han ikke mente at kunne stole på det der kunne købes. 
Han efterlader et stort tomrum i klubben efter sit utrættelige virke som klubhusformand og 
slæbepilot. Hans evner i køkkenet kommer vi også til at savne for han var en sand 
gourmet-kok, hvilket man ikke skulle være medlem i PFG ret længe for at lære at sætte 
pris på. Mangen lørdag på Kaldred har lettelsens suk lydt over briefingen når ”man” 
konstaterede at ”Knud kommer og laver mad” – så vidste alle at det var i de bedst 
tænkelige hænder. 

Knud Andersen, hans gode humør og hjælpsomme væsen vil blive dybt savnet. Han blev 
64 år. 

Vores tanker og medfølelse går til Anita, hendes børn og Knu’s søster Lis. 

Æret være hans minde. 
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Sommerlejren 2006

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Der blev traditionen tro holdt sommerlejr på Kaldred i de første to uger af juli.  
Op til sommerlejren så det ud til at både Junioren og Astir’en ville komme til at stå på 
jorden da vi manglede reservedele til 
dem, grundet LDD’er. Det var ikke 
ligefrem pæne udsigter at starte en 
sommerlejr med, så bestyrelsen 
besluttede at indleje en Junior ZW som 
normalt holder til på Års Flyveplads. I 
forbindelse med afhentning af denne, 
var vi så heldige at kunne låne os til den 
reservedel vi manglede til vores egen 
Junior, hvormed også den blev 
flyvende, også reservedelen til Astir’en 
nåede at komme i hus, så vi havde en 
fuld flyvedygtig flypark samt den ekstra 
Junior. Det gav pludselig flere muligheder for flyvning og bl.a. Jørgen Mollerup nød godt 
af besøget af ZW som han fløj rigtig meget i, efter som han var gået solo kort tid inden 
sommerlejren. Selve sommerlejren bød også på den første solo tur for Svenstrup og div. 
omskolinger for andre af klubbens nyere piloter. 

I løbet af sommerlejren havde vi igen besøg 
fra Værløse der kom forbi nogen dage 
omkring ko-fest weekenden medbringende 
bl.a. deres K21. Det gav ekstra liv både på 
pladsen og i luften. 

Ko-festen bød i år på rigtig godt vejr og som 
altid velstegt ko, med masser af salat og 
kartofler.
Ko-festen satte også det sidste punktum for 
gyngestativet der blev pillet ned, skåret op og 
brændt på bålet. Det har gennem årene 

været til stor glæde for de mange børn der har 
været på pladsen, men nu var det slidt ned. 
Om fremtidens pfg-børn får noget at gynge/
lege på må tiden vise. 

I den sidste weekend af sommerlejren afholdt 
KF deres årlige grise-fest som ligeledes 
traditionen tro bød på masser af mad, festlige 
mennesker og hygge den halve nat. PFG 
deltog da også med et stort antal medlemmer, 
her ses et par af dem i hangaren. 
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Tøsetræf på Arnborg 2006 

Kristina Hansen
kristina@cassias.net 

I weekenden den 26. og 27. august blev årets tøsetræf inden for Dansk Svæveflyver 
Union afholdt. Et hold på i alt syv 
tøser mødtes og havde sammen 
en fantastisk weekend med 
flyvning og hygge. Tøserne var 
Helle Lundgren, Jannie Demuth 
Krogsdal, Agnete Olesen, Maria 
Petri, Marianne Watz, Lotte og 
Kristina Hansen. 
Lørdag morgen mødtes vi alle 
hos Jannie i hendes hytte på 
Arnborg, og spiste morgenmad 
sammen og fik hilst på hinanden. 
Der gik ikke længe før alle 
hyggede sig i dette selskab. 

Ellers gik hele dagen på flyvepladsen eller i luften. 
Unionens Janus var lejet til tøserne, og den kom i 
luften to gange den dag. Først en god tur på tre timer 
ud over lidt af Jylland med Kristina som elev og Helle 
i bagsædet som instruktør. Derefter fik Agnete sin 
passagertilladelse med Helle i bagsædet.  

Efter at have pakket flyet i hangar, samledes vi igen 
alle hos Jannie og lavede en skøn middag over 
grillen. Ja, vi piger kan sagtens selv. Vi havde en 
rigtig hyggelig og skøn aften med dejlig mad og vin, 
og massere af tøsesnak, røverhistorier og store grin. 
Helt sikkert en aften KUN for piger! Efter en festlig 
aften og lidt nattesøvn, stod søndagens program 
selvfølgelig også på flyvning. Desværre tillod vejret 
det ikke, da vi det meste af dagen måtte søge i ly i 
startvognen for de store regnbyger.  

Agnete nåede heldigvis at flyve 
en tur med Maria og Lotte inden 
regnvejret brød frem. Til trods for 
vejret fik alligevel hygget og spist 
frokost sammen i Agnetes hytte. 
Det var desværre ikke alle der fik 
fløjet denne weekend, men alle 
fik hygget sig rigtig meget, og jeg 
tror jeg taler for os alle, når jeg 
siger at vi rigtig kunne nyde en 
flyve-weekend kun for tøser. 
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Væddemålsfest 2006 
Traditionen tro afholdes der væddemålsfest på Kaldred, det foregår lørdag den 28 
oktober i klubhuset. 
Der er selvfølgelig flyvning både lørdag og søndag. 
Hvis du mener at have vundet dit væddemål, så husk at kontakte Morten Bennick med 
den fornødne dokumentation, og mød op til festen hvor du kan nyde at blive fejret af dine 
misundelige klubkammerater der endnu engang må sande at de ikke har kunnet 
gennemføre deres væddemål. 
Har du ikke vundet så mød op alligevel og få en god fest og vær med til at hylde de som 
har vundet. 
Har du endnu ikke et væddemål og eller har du endnu ikke haft fornøjelsen af at deltage i 
denne afslutningsfest, kan det varmt anbefales at møde op. Overvej gerne hvad dit 
væddemål skal være inden du kommer til Kaldred. 
Skulle du være forhindret i at deltage og vil du gerne have fornyet eller ændret dit 
væddemål, så kontakt Morten med et ønske, så vil det blive behandlet af de 
tilstedeværende i løbet af festen. 

Her er de væddemål der er indgået for 2006, har du vundet? 

Alle væddemål er med start fra Kaldred, og i en-sædet fly og uden brug af motor, hvis 
ikke andet er nævnt. FAI  skal flyves efter FAI regler og opgaven skal være deklareret. # 
flyves efter termikligaregler og opgaven 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 
Bo B Madsen    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 Bucha 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 
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Ny wirehenter og andet godt 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Den første weekend i september brugte Niels 
Madsen og Frank Svenstrup hele lørdagen på 
at lave et træk til den nye wirehenter, og om 
søndagen blev trækket monteret og taget i 
brug.
De to skal have en stor tak for deres arbejde, 
fra alle os der har måtte leve med kun en wire 
ad gangen i rum tid. 

Granadaen er stadig funktionsdygtig i begrænset 
omfang og er godt på vej på pension, indtil den når 
den tid vil den fungere som reserve for den nye. 

Spillet har haft det hårdt i år, da den ene tromle gik 
løs, hvilket betød at der i en periode kun kunne køres 
med en wire. Heldigvis var Niels Madsen kvik med 
værktøjet så vi hurtigt fik repareret spillet. Der er osse 
for kort tid siden kommet nye wirer og nye 
wirefaldskærme på.  
Så nu skulle vi  have en rigtig god start- funktion igen.  

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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Referat af bestyrelsesmøde 17/05-2006 
Tid og sted  17. maj 2006 kl. 18.30 hos Kim. 
Deltagere  Bo Watz, Kim C. Zambrano, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, 
   Marianne Watz og Finn Passov. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2006 er godkendt. 
2. Administration. 
        Post ind  Vi har fået udbetalt for mange penge fra bladpuljen. 

        Medlemmer Nye: Mads Degnegaard (aktiv). 

        Uddannelse Radiokursus er startet.  Pablo har bestået S-teori. Felipe har været 
   på FI kursus. 

        Medlemsmøder  Sommerlejrmøde på tirsdag. 

        PR-arbejde Velkomstpakke. Arrangere elevmøde, Kim står for det. 

4. Materiel.
        Fly  Duo’en har et problem med motoren, den ene kontrolbox skal sen-
   des til reparation, den i forsædet, den kan ikke altid få motoren til at 
   køre ind. 
   Der er kommet en LDD på Astir, PGJ har bestilt de dele der skal 
   skiftes på den. 
   Juniorens dæk er i let berøring med bremsearmen, Den kan flyve 
   sæsonen ud som det ser ud nu. 
   Hjulbremsen på K-13 skal justeres. 

        Polyt 5  Mogens Møllers omskoling er undervejs. 

        Wirehentere Granadaen forventes kørerklar til weekenden, KF har overtaget re-
   parationen af den, kalibren ved bremsen på hjulet havde hul, den 
   skulle have ny, bliver skiftet i begge sider. 
   Den røde folkevogn er død, forhjulsophænget er rustet væk. 
   Status på ny indkøb: KF er indstillet på at vi køber en ny, det er ved 
   at blive undersøgt at få en hjem fra Tyskland. Det haster. Vi under-
   søger hvad en Suzuki koster fra ny uden afgift.   

        Startvogn Den får monteret et solpanel mere, så den også kan følge med i 
   gråvejr. 

5. EKKL.
        Flyveplads Det planlægges at forpladsen og rullevejen får ny asfalt. 
   Bondemanden der plejer at slå vores græs, har meldt at han ikke 
   længere kan slå græs for os. Thorkild er ved at finde en anden. 
   Skoleglideren er spændt ned, men står stadig i hangaren, HHV vil 
   forsøge at få den op at hænge under loftet på DTV. Den er lige til at 
   flytte ned i telthangaren. 
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Referat af bestyrelsesmøde 21/06-2006 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Klubhus  Der har været fejl på internettet fordi antennen var flyttet væk fra 
   vinduet. 
   Knud har haft besøg af en murer, vi har ikke fået nogen tilbagemel-
   ding. 
   Finn har købt nogle brandmeldere. Det er 4 der er koblet sammen, 
   så hvis den ene går, så går de andre også. Finn sørger for ophæng-
   ning. 

6. Værksted  Der er lavet fugtmåling oppe på taget, der er et enkelt målepunkt der 
   lå lidt højt, de laver en ekstra måling på dette punkt. 

7. Flyvning
        Generelt  Old-boys dag er den 3.juni, Knu’ er der ikke til at lave mad, vi skal 
   have nogen til det. HHV har lovet at få sendt invitationer ud. HHV vil 
   snakke med PGJ om mad. JSJ regner ikke med at være i DK den 
   dag. 
   HB har adviseret at hun sammen med Jeppe vil komme på Old-boys 
   dagen og overdrage arven fra JB. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt skal ud sidst i maj. 

10. Eventuelt  Telefonvagt på fredag, Finn tager den. Jeppe kigger på   
   onlinetilmeldding. 
   Førstehjælpskursus til en forening er mega dyrt. Det koster ca.  
   8.000 for et begynderkursus, hvor der kan deltage ca. 12 personer. 
   Medlemslisten overdrages til Kim, med tilhørende mails med  
   rettelser. 

11. Næste møde Onsdag den 21. juni kl.19.30 (hos Marianne) 

Tid og sted  21. juni 2006 kl. 18.30 hos Marianne. 
Deltagere  Bo Watz, Kim C. Zambrano, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, 
   Marianne Watz og Anders B. Christensen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. maj 2006 er godkendt. 
2. Administration. 
        Post ind  DSvU bekræfter at Felipe Cvitanich har deltaget i FI-kurset. 
   Gartneren på DTU har klaget over transportvogne placeret vest for 
   værkstedet. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Joachim Hegelund (aktiv) Martin Ekblom (aktiv) 
   Udmeldt: Mogens Fahlgren (passiv) Thomas Bovbjerg (aktiv), Ulf 
   Livoff (aktiv), Rune Skjøldberg (passiv). 
   Ændring: Martin Blædel (passiv fra aktiv). Anders B. Nielsen (aktiv 
   fra passiv). 
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        Uddannelse Der har været omprøve i S-teori. Felipe er blevet FI-instruktør. Der 
   er prøve i VHF 22. juni. 

        Medlemsmøder  Der er elev ”fest” på Charlottenlundfort på fredag. 
        PR-arbejde Der afholdes UNF-dag  den 26 og 27 juni. Det ser ud til at Søren Z.   
   har givet os en god reklame på RUC. 

3. Økonomi.
        Status - PFG Vi har modtaget arven efter JB. 

4. Materiel.
        Fly  P4 er grounded, den venter på en fjeder fra Polen. W7 venter på 
   reservedel så den kan opfylde LDD inden 1. juli.    
   Duo’ens problemer med motoren har ikke optrådt på det seneste. 
   Der er mistanke om at der blot har været tale om fejlbetjening. 
   Nu hvor der er lidt penge i kassen, skal vi til at begynde de  
   indledende øvelser mod at få den en-sædet turbo som er næste 
   step i krystalkugleudvalgets plan. Snak om at det skal være en 18m. 

        Transportvogn DaSK er positivt indstillet på at overtage TT-vognen. 
        Polyt 5  Har været i vejrudsigten på DR 1. 

        Spil  Har fået gennemgået og skiftet taloritsamlinger i juni. Wirerne er 
   ved at være slidte. Vi skal snakke med KF om at købe nye. 

        Wirehentere Den nye wirehenter er stadig ikke kørerklar. Granadaen driller sta-
   dig, bremserne er ikke gode. 

        Startvogn Den har fået et ekstra solpanel. 
        Generelt  Skal vi leje et fly i sommerlejren som erstatning for de to groundede 
   fly, hvis ikke de er flyveklare igen inden sommerlejren. 

5. EKKL.
        Flyveplads Diskussion om fældning af bevoksning i nordlig begrænsning.  
   ApS’et går videre med det. 

        Klubhus  Routeren til internettet på Kaldred er brændt af, på grund af  
   fejlpolaritet. Vi ved ikke hvornår det kommer til at kører igen. NCN 
   der ved hvordan man gør, har ikke mulighed for at få det til at virke 
   lige nu. Vi forsøger at finde en der vil forsøge at få det til at virke. 
   Der skal findes et hold til at istandsætte annekserne, det ene skal 
   gøres færdigt og det andet skal tages helt fra bunden. Knud har 
   gang i at gøre noget ved gården. Stuen skal der også gøres noget 
   ved. Det kan forhåbentlig blive et vinterprojekt. 

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Afholdes 28. juni. 
        Ansøgninger fra medl.  Søren Z. har lånt P6 i denne uge og flyver på Slaglille. 
   Den er tilbage på Kaldred til weekenden. 
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Referat af bestyrelsesmøde 26/07-2006 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

        Generelt  Anita vil gerne have sendt reminder ud på sommerlejren, hun og 
   Knud står for mad. 
   KF planlægger at afholde Kaldred Cup i anden uge af sommerlejren. 
   Det planlægges at 2G’eren kommer til Kaldred den første uge i som-
   merlejren. 
   Kim har snakket med Felipe om at få et grundstrækflyvningskursus/
   aften. 
   Bo efterlyser et SeeYou-kursus. 
   Der har været snak om radiokommunikation mellem spil og  
   starvogn. Samt indkørsel af wire ved afbrudt spilstart. 
   Ved opstilling af spillet i østenden må spillet ikke køres længere 
   tilbage end ”buret” 
   Flyslæb skal foregå enten ved startstedet når der ikke er wirer, ellers 
   vest for taxivejen. (ved start fra østenden). 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt er udsendt. Marianne efterlyser materiale til de næ-
   ste numre. 

10. Eventuelt  Telefonvagten skal vi finde en løsning på. Axel har ikke kræfter til at 
   blive ved med at passe den, og finde løsning til den. Resten af året 
   tager bestyrelsens medlemmer vagterne, eller sørger for at den bli-
   ver taget. Axel laver denne turnus. 
   Medlemslisten er opdateret. 

11. Næste møde Onsdag den 26. juli kl. 18.30 hos Anders. 

Tid og sted  26. juli 2006 kl. 18.30 hos Anders. 
Deltagere  Bo Watz, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne, Marianne Watz og 
   Anders B. Christensen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. juni 2006 er godkendt. 
2. Administration. 
        Post ind  OY-SIK er kommet. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Hans Hemmingsen (passiv), Jesper Holm  
   (passiv), Bo Kristensen (passiv), Torben Søemod (passiv), Erling 
   Winther Hansen (passiv), Kristina Hansen (aktiv), Kristian Sejr Skov 
   (aktiv), Thomas Rønn (aktiv). 
   Udmeldt: Per Børge Olsen fra aktiv. 

        Uddannelse Bo er blevet FI-instruktør. 

        PR-arbejde UNF-dagen gik godt. Marianne har udarbejdet et velkomstbrev der 
   skal sendes ud til nye medlemmer. 
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

3. Økonomi.
        Status - PFG Økonomien er til at vi går videre med krystalkugleudvalgets plan om 
   at indkøbe et fly med turbo. 
4. Materiel.
        Fly  K13 er grounded, koblingerne havde overskredet deres gangtid og 
   er sendt til TOST for reparation, de forventes hjem til weekenden 5-
   6. august. 
        Transportvogn Beslagene til K-13 på transportvognen er ikke i orden, der skal  
   tilpasses nogen nye. 

        Spil   Kører kun med den ene wire da der er problemer med tromlen. 
   Arnold har påtaget sig at lave den. 
        Wirehentere Den nye wirehenter kører kun med en wire, den skal rigges op til 2. 
   Arnold har påtaget sig at rigge den op. 

        Generelt  Udarbejde en folder med ”god skik på startstedet” 
   Morten har forslået at vi holder et møde med KF med de to  
   flyveledelser og de to bestyrelser om funktionen på startstedet.  
   Anders laver et oplæg til et sådant møde. 

5. EKKL.
        Flyveplads Der har været inspektion fra SLV. Den er godkendt men der er  
   enkelte bemærkninger til sikkerhedsplan og flyvehåndbogen. 
   Taget på hangaren skal der gøres noget ved, skal vi nedsætte et 
   udvalg eller hva’? Carporten skal laves samtidig. Den skal også 
   udvides, så vi kan få værksted i den. 
   Anders får et prisoverslag på hvad det vil koste. 

        Klubhus  Internettet virker igen. Efter sommerlejren glemte folk en masse mad 
   i køleskabet, hvorfor klubhuset blev efterladt med strøm på.  
   Weekenden efter blev der ikke gjort noget ved det. Der blev slukket 
   for strømmen efter weekenden, så der er dårlig mad i køleskabet 
   der skal tages sig af. 
   Døren ind til klubhuset kan ikke låses ordentligt. Der skal nye døre i. 

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Har været afholdt. 
        Generelt  Problemer med fittings på K-13 transportvognen, der skal ordnes for 
   at vi kan få den med til Arnborg. 
   Det var stor succes at leje en ekstra Junior, selvom vi var heldige at 
   få reservedele til W7 og P4 
   Arnborglejren er under planlægning, vi skal se om vi kan få lidt flere 
   med. 
   Fælles briefing med KF? Fælles strækflyvnings briefing med KF? 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg: Planer om at gå videre med indkøb af en ensædet turbo. 

11. Næste møde Torsdag den 31. august. Kl. 18.30.  
   Jeppe står for det.  
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Gæt et billede 

Dette billede var i sidste nummer af PFG-nyt. 
Desværre har ingen læsere kunnet informere os om hvor 
det er taget. 

Heldigvis har fotografen kunnet fortælle os at det er taget 
ud gennem næsen på P4 under sidste års 
vintervedligeholdelse. 

Old-boys dag 2006 
Traditionen tro holdt PFG Old-boys dag den 
første lørdag i juni. 
Vejret var i år som de sidste år ikke noget 
særligt flyvemæssigt, men enkelte ture blev 
det dog til, og alle havde en hyggelig dag. 
Om aftenen var der middag i klubhuset. 
Under middagen fik PFG overrakt arven efter 
Jørgen Bachmann af hans enke Helle 
Marckmann. Bo B. Watz tog som formand for 
PFG imod checken. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Ny Asfalt 
Forpladsen ud for hangarerne, som 
længe har trængt til en ordentlig 
omgang, fik i midten af august ny 
asfalt. Samtidig fik også taxivejen 
ny belægning, mens asfaltbanen 
må vente endnu nogen år. 
Den off iciel le indkørsel fra 
landevejen og ind til pladsen  er 
blevet repareret så den bør kunne 
klare nogen år igen. 
Finansieringen er foregået gennem 
Kalundborg Flyveplads ApS. 

Bo Beltoft Watz
formand@pfg.dk 
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Thomas Rønn (aktiv) 
Joachim Hegelund (aktiv) 
Martin Ekblom (aktiv) 
Kristina Hansen (aktiv) 
Christian Andersen (aktiv) 
Jesper Holm (passiv) 
Torben Søemod (passiv) 
Erling Winther Hansen (passiv) 
Bo Kristensen (passiv) 
Hans Hemmingsen (passiv) 
Anita Bondy har ændret status til aktiv, da hun ønsker at beholde sin hytte og fortsat 
komme på Kaldred. 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Per B. Olesen (aktiv) 
Ulf Livoff (aktiv) 
Rune Skjøldberg (passiv) 
Thomas Bovbjerg Rasmussen (aktiv) 
Mogens Fahlgren (passiv) 
Thomas Sevelsted Nielsen (passiv) 
Knu’ T. Andersen, der sov ind på Kaldred den 9/9.  

Vi vil gerne ønske tillykke med solo til: 
Jørgen Mollerup gik sole i A3 den 10/6. 
Nicolas Rebitz fløj sin første solostart i A3 
søndag den 13/8. 
Frank Svenstrup fløj sin solostart i A3 i 
sommerlejren, i øvrigt 2. gang han går solo 
i PFG. 
Joachim Hegelund der fløj sin første 
solostart i A3 søndag den 10/9. 

Vi vil gerne ønske tillykke med bestået S-prøve til: 
Jørgen Mollerup, der bestod prøven torsdag den 11/6, en dag i  sommerlejren. 

Vi vil gerne ønske vores nye FI-instruktør tillykke: 
Bo B. Watz har været på FI-kursus 29. juni til 6. juli og er nu vendt hjem som  
FI-instruktør. 

Vi vil gerne ønske tillykke med sølv-betingelse til: 
Kim Zambrano der den 19/8 fløj sin 5 timers i W7, hvormed hun har hele sit sølv i hus.  

Vi vil gerne ønske tillykke med slæbetilladelsen til: 
Mogens Møller der den 10/6 fik slæbetilladelse til Polytten. 
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Vi vil gerne ønske tillykke med bestået radiokursus (N-BEG) til: 
Kim C. Zambrano der bestod prøven 22 juni. 

Vi vil gerne ønske tillykke med omskolingerne til: 
Jørgen Mollerup der er blevet omskolet til 
Junior, K8 og Astir. 
Kim C. Zambrano er blevet omskolet til 
Astir og Discus blev hun omskolet til under 
SM hvor vejret ikke var til konkurrence 
flyvning. 
Brian Hansen blev den 10/6 omskolet til 
flyslæb. 

Vi vil gerne ønske tillykke med nye fly: 
Benny Strand har fået sin Discus2 cT hjem fra Schempp-
Hirth i Tyskland. 
Torben Simonsen har købt en brugt ASW 24 fra Sverige. 
Begge fly er ankommet til Kaldred. Torben Simonsen 
afventer at få sin transportvogn, ind til da bor flyet i den 
gamle P6 vogn. Benny Strands Discus har fået 
registreringen OY-XZN.  
Torben Simonsens er stadig på svensk register så vi 
afventer hans danske registrering. 

Og sidst men ikke mindst vil vi gerne ønske tillykke med 
de runde år: 
Til Felipe der er rundet de 40, og fejrede det med en stor 
fest på Kaldred lørdag den 12 august. 

Når sæsonen er slut og vingerne taget af flyene, bliver der arrangeret simulatorflyvning, 
specielt med henblik på strækflyvning. Dette er din mulighed for at holde formen ved lige 
igennem vinteren! (og få en bedre placering i Termik-Ligaen….)  
Det endelige koncept kendes endnu ikke, men ideer som en strækflyvnings-simulator 
weekend har været oppe at vende. Der anvendes det kendte simulatorprogram Condor 
Soaring, www.condorsoaring.com. For eleverne er der i dette program mulighed for lidt 
flyvning i K13! 
Hvis du er interesseret i at høre mere, eller bidrage med gode ideer, kan 
du kontakte: 
Felipe, Morten eller Kristoffer 

Simulatorflyvning til vinter

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Kristoffer Raun 

kdr@pfg.dk 
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PFG Flyvelejr på Arnborg august 2006 
Fra mandag d. 21/8-06 til fredag d. 
25/8-06 var et hold piloter og 
elever fra PFG på flyvelejr på 
Arnborg Svæveflyvecenter. Efter 
et godt stykke arbejde med at 
spænde skoleflyet K13 ned, og 
efter en lang tur over det store og 
det lille bælt, det mørke Fyn og 
Jylland og en lille sightseeing i de 
små landsbyer kl. 01 natten til 
mandag, ankom Kim, Christian, 
Martin og jeg med K13 til Arnborg, 
hvor vi, til vores store glæde, blev 
modtaget af Mogens Møller, som 
viste os på plads med K13 og vores telte. Sen nat, eller tidlig morgen ankom Søren med 
W7. 

Desværre vågnede vi mandag morgen 
ikke op til noget godt flyvevejr, men til 
regn- og tordenbyger, så mandagens 
flyvning foregik kun i spillet Condor ved 
computeren. Til trods for det dårlige vejr 
fik vi spændt K13 op og ordnet de 
praktiske ting. Senere på eftermiddagen 
ankom Pablo på sin kværn, Mads og Bo 
og Marianne med CB. 

Endelig kunne vi tirsdag og onsdag flyve 
lidt ind imellem regnbygerne. Dog blev det 
kun til pladsrunder, men elevholdet fik 
trænet en masse starter og landinger. 

Kim og Søren, som deltes om W7, havde desværre ikke mulighed for at flyve ud på stæk i 
de dage, så de var flinke at køre spillet. Under regnbygerne pressede vi hele holdet, på ti 
personer, ind i den lille startbus og holdt picnic med frokost, så vi hyggede os nu alligevel. 

Torsdag og fredag klarede vejret fint op, 
og der blev der fløjet en masse, hvor 
næsten os alle fik nogle gode termik-ture. 
Kim, Søren og Mogens kom alle tre ud på 
en ca. tre timers flyvetur ud over Jylland 
om torsdagen. Desværre nåede Martin 
ikke at opleve den jyske termik, men 
havde til gengæld andet at glæde sig over, 
da han nemlig vandt elevernes 
mærkelandingskonkurrence. Over fem 
landinger i træk gjaldt det om at opnå den 
sammenlagte korteste afstand til mærket. 
Martin fik en flot førsteplads med kun 20,5 
af Bos skridt til mærket, og Pablo og 
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Indkaldelse til værkstedsoprydning

Kristina Hansen
kristina@cassias.net 

Christian indtog hver en anden og tredjeplads. Martin har hermed vundet en ”smart flyve-
drikkedunk” som han kan tage med ud på hans kommende lange strækture. 

Fredag eftermiddag spændte vi K13 ned og gjorde klar til hjemturen efter en meget 
succesfuld flyvelejr, med gode flyveture om dagen og ligeså gode og hyggelige aftener på 
Arnborg. Helt sikkert et arrangement PFG bør gentage! 

Opfordring:

I oktober måned er det planen at der opsættes en skillevæg i værkstedet, Bygning 237 for 
at etablere et ”rent” arbejdsrum.  Planen er at lade et tømrerfirma udføre dette arbejde. 

Forud for etablering af væggen skal der ryddes op på værkstedet således at tømreren 
kan arbejde uhindret.  Bl.a. skal der findes en ny plads for P4 vingerne. 

Du opfordres herved til at tilmelde dig til oprydningsaktiviteter på værkstedet lørdag den 
30. sep. og søndag den 01. okt.  Begge dage kl. 10:00.   Vi begynder med lidt 
morgenmad.  Medbring en madpakke til frokost. 

Tilmelding til Mogens Møller – 4580 2281. 

Håber at mange vil deltage. 

Vel mødt. 

Værkstedsledelse 
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P2 til Sjællandsmesterskaberne 2006 
En fredag i juni ankom vi og Felipe til 
Slaglille flyveplads for at tage hul på det, 
som forhåbentlig skulle vise sig at være i alt 
seks gyldige konkurrencedage med godt 
vejr. Desværre gik det jo ikke helt sådan. 
SM startede med en gråvejrsdag i Slaglille. 
Dagen blev ærgerligt nok aflyst, så vi måtte 
jo få tiden til at gå på anden vis. Det viste 
sig dog heldigvis, at der i Slaglilles 
klublokaler var trådløs internetforbindelse 
samt billig kaffe. Så hele konkurrencens felt 
og hjælpere sad det meste af dagen inde i 
klublokalerne og tjekkede vejrudsigter mm. Heldigvis så vejret mere lovende ud de 
efterfølgende dage, hvilket var med til at holde humøret oppe hos de fleste. 
Lørdagens vejr var straks noget helt andet. Skybasen lå vist omkring 1100 eller 1200 
meter, og der var masser af gode skygader. P2 med Morten (Felipe var blevet afløst) og 
Brian gik derfor i luften sammen med resten af feltet. Opgaven var lagt således at den 
nærmest konstant forløb langs skygaderne, hvilket også gav en række relativ høje 
opgavehastigheder, inklusiv P2’s. Denne dag sluttede P2 på en 3. plads, blot et point fra 
2. pladsen. 
Dagen efter blev det sandelig også flyvevejr, om end der i løbet af dagen opstod nogle 
områder med CB’er. Denne gang var det Kims tur til at sidde i forsædet af P2 med Morten 
på bagsædet. Termikken var desværre ikke lige så overbevisende som dagen før, hvilket 
resulterede i at kun 4 ud af 20 fly gennemførte opgaven. P2 måtte desværre tænde 
motoren da der blot manglede omkring 30km ud af i alt 296,5km. Alligevel gav det en 
dagsplacering som nummer 5. Dermed lå PFG’s P2-hold efter første afdeling af SM på en 
samlet 4. plads. 
Anden afdeling foregik sidst i august på Kongsted flyveplads. Men endnu en gang måtte 
piloterne finde sig i, at det danske vejr ikke nødvendigvis arter sig som en svæveflyver nu 
måtte ønske det. Faktisk endte alle tre dage med at blive aflyst til trods for at der var en 
smule brugbar termik fredag eftermiddag. Det var dog så ringe, at det slet ikke ville være 
nok til en opgave, men Felipe og Kim fik da fløjet en tur på et par timer med kun ganske 

få minutters brug af motor. 
Lørdag aften afholdte Kongsted deres traditionelle bøf-
fest hvor hovedretten (meget opfindsomt) bestod af 
bøffer. Det endte med at blive mere og mere festligt 
eftersom vejrudsigten slet ikke var særlig lovende for 
dagen efter. Og ganske rigtig, der kom nogle meget 
kraftige byger næste eftermiddag. 
Efter den officielle afslutning af dette års SM, drog vi 
alle tre en tur til Stevns Klint for blot få et eller andet ud 
af dagen. Så via et pizzeria i Store Heddinge ankom vi i 
regnvejr til Stevns Klint. Det tog vel omkring ti minutter 
at se hele klinten, hvorefter turen gik via Kongsted 
tilbage til Kaldred. Men så var dagen jo ikke helt spildt. 
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Kim C. Zambrano: kcz@pfg.dk 

Brian Hansen: brian-dragsholm@mail.dk 
RESULTATER:
Tosædet klasse: 

De 5 bedst placerede i Klub klasse: 

De 5 bedst placerede i Åben klasse: 

# KN Pilot Klub Fly Point 
1. HJ Henrik Jyde mfl. MSF ASH 25E 960 
2. VA Rasmus Heide mfl. FFF Twin III SL 866 
3. P2 Felipe Cvitanich mfl. PFG Duo Discus T 852 

# KN Pilot Klub Fly Point 
1. KL Lotte Bank-Nielsen ØSF LS 1F 1188 
2. VA Rasmus Heide mfl. FFF Twin III SL 1066 
3. E9 Carsten Rasmussen Tølløse DG 100 917 

4. NE Erik Christensen mfl. MSF LS 4 735 

5. 12 Ole M. Kaspersen MSF Zugvogel IIIb 634 

# KN Pilot Klub Fly Point 
1. HJ Henrik Jyde mfl. MSF ASH 25E 1524 
2. A Steen Elmgaard mfl. ØSF Nimbus 4T 1480 
3. X3 Lech Bojanovski ØSF Ventus bT 16.6m 1387 
4. P2 Felipe Cvitanich mfl. PFG Duo Discus T 1352 
5. I Jan Hald mfl. MSF Ventus 17,6m 993 

At deltage ved SM som ung S-pilot kan kun anbefales. 
Flyvning under konkurrence er langt mere intenst i forhold 
til når man lørdag eftermiddag glider rundt i området nær 
Kaldred. Der er så mange beslutninger, som konstant skal 

tages, både med hensyn til 
vejret, konkurrenterne og 
taktikken. Man får også et 
ret klart billede af hvad det 
er man i grunden mangler 
for at kunne klare sig i en 
konkurrence. Vi fik således 
et relativ stort udbytte af at 
deltage, selvom det 
naturligvis havde været 
større hvis der havde 
været nogle flere gyldige 
konkurrencedage, men 
vejret er jo
en del af spillet.
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Points Opgave Pilot Klub

1022,2
Varighedsopgave på 05:13 og en 
højdevinding på 799m

Kim Cecilia Zambrano
Polyteknisk 
Flyvegruppe

Den 20/8 kunne man se følgende top 3 på forsiden af termikligaen: 

Og igen den 7/9 var følgende udsagn at finde : Her i søndags kunne Glen Carstensen og 
Simon Riget fra Nordsjælland finde hul i skylaget til at flyve lidt varighed medens Jens 
Rasmussen fra Vestjysk lykkedes at gennemføre en 134km opgave i det vest- og 
midtjyske. 
Forrige torsdag (d. 31 august) kunne Christian Wistesen fra Aalborg Aero sport flyve en 
hurtig 132km opgave i kassen med 102km/t medens klubkammeraten Jørgen Bo Arp lige 
nappede en 5 timers og en flot højdevinding på 1.080m. 
Fredag d. 25. august demonstrerede Ulrik Sørensen vores manglende evne til at omstille 
sig når først mismodet har bredt sig ved at hamre igennem en 419km med ikke mindre 
end 112,88km/t! 
Torsdag d. 24 august huserede Nicolai Sten og Ole Refsgaard fra hhv. Aalborg og FFF 
med cats cradle i hver sin landsdel - og hhv. 357km og 151km. Joh - der kunne faktisk 
flyves den dag. 
Lørdag d. 19 august brillerede Kim Cecilia Zambrano fra Polytterne med en 5 timers - den 
eneste der fik en opgave i kassen den dag. 
Torsdag d. 10 august tog slæbebossen kasketten af og hutten på og fløj 183km - Henrik 
Sylvests tredie TERMIK-Liga opgave i år hvilket holder ham i toppen a Gruppe-B! Per 
Givskov Kristensen fra Vejle skød sig igennem en meget hurtig 106km trekant og kunne 
holde snittet på hele 110km/t!? 
Tirsdag d. 8 august dominerede Fynboerne totalt med 6 opgaver der bestod af 
præstationer som Christian Madsens 406 cats cradle med 77km/t til Niels P. Jensen der 
med sine 76 år nok er den sejeste aktive strækpilot i TERMIK-Ligaen. Med en fin 97km 
trekant i en Discus har han igen som trofast TERMIK-Liga deltager leveret en opgave. 
Martin Rex Knudsen, Aksel Madsen, og Per Foldal Jakobsen fik også motioneret 
aerodynerne og kom også godt rundt på Fyn - medens Søren Heerfordt lige trumfede 
Christian i sin Std. Libelle. 

Men på trods af Kim’s ihærdighed ligger vi den 15/9 til nedrykning i 2. division. Hvilket 
betyder at vi har en enkelt weekend tilbage til at hente de 247,2 point der skal til for at 
overhale Tølløse i kapløbet. Så ligger du inde med en opgave der endnu ikke er 
indrapporteret så gør det! Hvis ikke så kom ud og flyv! 

TERMIK-Ligaen lige nu 

Opgaver 
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 
1 34679,5 24 86 Vestjysk Svæveflyveklub op 
2 30146,9 24 64 Billund Svæveflyveklub op 
3 29445,9 24 47 Vejle Svæveflyveklub   
4 28594,1 24 54 Tølløse Flyveklub   
5 28347,0 24 68 Polyteknisk Flyvegruppe ned 
6 26669,0 24 61 Fyns Svæveflyveklub ned 
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Opgaver 
Nr. Points Medregnet Ialt Pilot Klub

1 5104,8 3 10 Knud Møller Andersen Herning Svæveflyveklub 
2 5058,7 3 4 Niels Erik Skærlund Herning Svæveflyveklub 
3 4996,8 3 4 Jan Schmeltz Pedersen Billund Svæveflyveklub 
4 4831,2 3 6 Steffen Elberg Silkeborg Flyveklub 
5 4724,6 3 9 Jan B. Jørgensen Midtsjællands Svæveflyveklub 
6 4648,5 3 6 Poul-Kim Larsen Midtsjællands Svæveflyveklub 
7 4610,2 3 4 Mads Lykke Vejle Svæveflyveklub 
8 4513,0 3 8 Dan Møller Andersen Herning Svæveflyveklub 
9 4510,9 3 15 Rasmus Nielsen Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 

10 4464,5 3 8 Christian Madsen Fyns Svæveflyveklub 
11 4448,5 3 5 Jan Walther Andersen Nordsjællands Flyveklub 
12 4339,6 3 6 Felipe Cvitanich Polyteknisk Flyvegruppe 
13 4225,8 3 6 John B. Jørgensen Midtsjællands Svæveflyveklub 
14 4212,5 3 10 Peter Sommerlade Østsjællands Flyveklub 
15 4086,2 3 3 Henrik Sylvest Nordsjællands Flyveklub 
16 4046,8 3 6 Morten Bennick Polyteknisk Flyvegruppe 
17 4016,5 3 8 Stig H. Pedersen Vestjysk Svæveflyveklub 
18 3976,7 3 8 Finn Elmgaard Østsjællands Flyveklub 
19 3944,7 3 7 Thomas Nymark Nielsen Aalborg Aero Sport 

Den 15/9 står følgende 19 piloter til oprykning fra gruppe B til gruppe A. Det er glædeligt 
at finde både Morten Bennick og Felipe Cvitanich i denne gruppe.  

Desværre er der osse en række PFG piloter der står til at rykke ned fra gruppe B til C. 
I gruppe C er der samme dag 3 piloter der står til at rykke op i gruppe B. Det er: 
Jørgen Lolk Mollerup der ligger som nr. 10 
Brian Hansen der ligger som nr. 21 og  
Kim C. Zambrano der ligger som nr. 26. 
Der er i alt 40 piloter der rykker op fra gruppe C til B så de 3 er ret sikre på deres 
oprykning. 
En af de lidt sjove ting man kan se på termikligaen er hvordan præstationerne er indenfor 
den enkelte flytype. Her er de 9 opgaver der er indrapporteret i Ka 8 sorteret efter point: 
Nr. Points K.Nr. Pilot Klub

1 801,0 47 (BXT) Hans C. Hollen Billund Svæveflyveklub 
2 795,0 BXD (BXD) Brian Hansen Polyteknisk Flyvegruppe 
3 672,5 39 (XAO) Walter Christensen Fyns Svæveflyveklub 
4 608,0 58 (LXT) Tina Albert Kolding Flyveklub 
5 595,0 39 (XAO) Walter Christensen Fyns Svæveflyveklub 
6 567,5 DK (DKX) Rune Peter Jensen Tølløse Flyveklub 
7 517,1 FM (XFM) Peter B Christiansen FSN Skrydstrup Svæveflyveklub 
8 387,5 BXD (BXD) Brian Hansen Polyteknisk Flyvegruppe 
9 378,0 DK (DKX) Rune Peter Jensen Tølløse Flyveklub 
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Hvornår Hvad Hvor 

September.
Tir. 26. sep. kl. 19.00 

Lør. 30. sep. - søn. 01. okt. 

FlySik - Rejseholdet på 
besøg 
Værkstedsoprydning 

DTU byg. 208 aud. 51 

Værkstedet

Oktober.
Fre. 20. okt. - lør. 21. okt. 
Lør. 28. okt. 

Formandsmøde 
Væddemålsfest 

Vejle
Kaldred 

November.
Tor. 16. nov. kl. 19.30 Sæsondebriefing og 

vinterplanlægning 
Værkstedet

December.
Ons. 13. dec. kl. 19.30 Gløgg og billedaften Værkstedet

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

Kalender 2006 


