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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Jeppe Torben Nicolaisen. 
Forsidebilledet: Jan Bagge og Gregers Emmering i K13 over Kaldred den 7. juli. 
Foto: Luise Hemmingsen. 

Tryk: Lyngby Tryk & Kopi Center A/S – Oplag: 240 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: 
Jeppe Torben Nicolaisen 
formand@pfg.dk 
Tlf. 4373 1107 (privat),  2534 9030 (mobil) 

Klubhusformand: 
Frank Svendstrup 
klubhusformand@pfg.dk

Næstformand:
Finn Mikael Passov 
finn@passov.dk
Tlf. 38 60 12 44 (privat), 2810 9201 (mobil) 

Flyvechef: 
Morten H. Bennick 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 3618 3118 (dag) 3860 8261 (privat) 

Kasserer:
Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 
Tlf. 4593 55 10 (privat), 616 616 25 (mobil) 

PR-chef:
Søren Zebitz Nielsen 
szn@pfg.dk
Tlf.: 5152 0511 (mobil) 

Sekretær:
Marianne Beltoft Watz 
mbw@pfg.dk 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Kim Cecilia Zambrano 
Zambrano.kom@gmail.com 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com 

PFG-nyt udgivelsesterminer 2007
februar, juli, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 10. 
september 2007.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Jeppe T. Nicolaisen
formand@pfg.dk 

Formandens dragehale
Sæsonen 2007 har indtil nu givet os et par knap så gode oplevelser men flest gode. 
Vi startede med 4 synede klub fly, Jordmateriellet var i orden, spillet havde bl.a. fået ord-
net kobling og var blevet malet. Wirerhenteren havde været til autoriseret eftersyn og var 
klar til sæsonstart.
I begyndelsen af maj havde K-13 en hård landing. Det skal dog siges at vinden var i det 
drilske hjørne, så ingen landinger var særlig pæne den dag. Heldigvis stod K-13 kun på 
jorden ca. 2 uger imens materielkontrollanterne rådførte sig med fabrikken i Tyskland og 
efterfølgende kunne konkluderer at skaderne ikke havde nogen praktisk betydning.  
Også i år var banen i en sådan tilstand at den kunne bruges uden de store problemer i 
modsætning til andre klubber som har haft problemer med for meget vand efter det våde 
forår/vinter.
Vi har i starten af sæsonen til alles glæde anskaffet os en Discus bT som nok skal komme 
klubben til gode i mange år fremover. Der er dog en del skriftligt og praktisk arbejde der 
skal udføres først, men den forventes klar inden for en overskuelig tid. 
Den blå traktor har 
stået stille ret læn-
ge og der har læn-
ge været delte 
meninger  om 
hvorvidt  den var 
forsvarlig at bruge 
pga. de mange 
gearstænger og 
den høje fart den 
kan skyde. Nu er 
den imidlertid ble-
vet solgt og er 
afhentet.
Senest er Granada’en blevet skrottet og mekanikeren har vinket farvel. 
Vejret har været rimeligt og der er blevet fløjet indtil flere timer af de unge piloter: Mads 
har fløjet 6  timer og opnået en højdevinding på 1251 m. Brian har fløjet en 5-timer i P4. 
Tillykke med det. Til DM blev det til 6 gyldige dage ud af 10.  
Til 1. Afdeling af SM som blev afholdt på Tølløse, fik Morten, Felipe og Søren nogle fine 
resultater, det blev til to gyldige flyvedage ud af tre i både klub- og åben klasse. Fra PFG 
deltog i åben klasse Morten og Felipe i P2 og Søren i P6. De opnåede fine resultater: 
Søren ligger på en flot 4. Plads, mens Morten og Felipe ligger som nr. 6.  2. Afdeling af-
holdes 31. Aug. – 2. Sept. I Kongsted. 
På Oldboysdagen havde vi sammen med Anita æren af at kunne indvie Knu’s gård. Ter-
rassen har så sandelig fået et tiltrængt løft, og vi kan nu glæde os over det flotte resultat. 
I nærmere fremtid vil EKKL være centrum for IPA (International Police Association) FLY-
IN 2007, som finder sted fra den 24.- 26. August 2007. Der vil på disse dage være lidt 
mere trafik end normalt, da ca. 20 motorfly fra ind- og udland forventes at gæste pladsen. 
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Kassererens spalte
Det er en kanonstart, vi har haft på flyvesæsonen i år! Faktisk den bedste sæsonstart i 
PFG siden 1995, altså i 12 år! Og så kan man endda bemærke, at frem til og med år 2000 
var der 7 klubfly, mod de nuværende 6. 

Flyvestatistik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo Discus (P2): 24:50  Discus (P6): 28:30   Astir (W7): 2:22 
ASK-13 (A3):  24:31  Junior (P4): 18:15  Junior (ZW): 7:42 

Der er lavet 241 spilstarter og 16 flyslæb på Kaldred, mod sidste års 145 hhv. 26 på 
samme tid. Desuden er der lavet 9 spilstarter med P6 til Spring Cup i Herning. 

Efter flyvetid i klubfly til og med april er her top-10-piloterne:

  1. Søren Zebitz Nielsen  S-pilot   23:09  16 starter 
  2. Joachim Hegelund  S-pilot  (tillykke!) 21:42  24 starter 
  3. Kim Cecilia Zambrano  S-pilot   10:07  15 starter 
  4. Mads Christian Degnegaard ensædet elev  6:00  18 starter 
  5. Christian Krog Madsen  S-pilot   3:58  5 starter 
  6. Axel Morgenstjerne  S-pilot   3:37  7 starter 
  7. Niels Erik Windfeld Kaiser instruktør  3:25  7 starter 
  8. Gregers Lundh Emmering tosædet elev  3:07  13 starter 
  9. Jeppe Torben Nicolaisen S-pilot   2:44  14 starter 
10. Mikkel Solhøj Nielsen  tosædet elev  2:24  10 starter 

Også medlemssituationen er helt opmuntrende, i det vi er 10 aktive mere og dobbelt så 
mange studerende som på samme tid sidste år: 

Medlemsstatistik maj 2007:
67 aktive, heraf 20 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 93 passive medlemmer. 

I alt 166 medlemmer samt 3 prøvemedlemmer. 

Fritflyvning
I år er der 8 tilmeldte på ordningerne, fordelt med 6 på den store og 2 på den lille. Den 
store ordning koster dermed 4640 kr og den lille 2320 kr. 

Måned timer i 2007 timer i 2006 timer i 2005 Gns. 97-06
Marts 13:03 1:59 18:28 6:28
April 93:07 43:02 75:15 52:53
I alt 106:10 45:01 93:43 59:21
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Referat fra generalforsamlingen 14/3-2007 

Formanden Bo Beltoft Watz bød velkommen, og indledte med at bede de fremmødte min-
des vort afdøde mangeårige medlem Knud T. Andersen med et minuts stilhed.  

Valg af dirigent: 
Niels Erik Kaiser blev enstemmigt valgt, og han kunne konstatere at generalforsamlingen 
var lovligt varslet i henhold til vedtægterne. Indkaldelse, dagsorden, regnskab, beretning, 
budget og takstregulativ er rettidigt udsendt i form af PFG-nyt 1/2007. 
Mere end 25% af de aktive medlemmer er mødt op, idet vi pt. er 66 aktive medlemmer  og 
der er 30 fremmødte. Dermed kan generalforsamling erklæres beslutningsdygtig. 

Formandens beretning for det forløbne år. 
Rettelse til beretningen i klubbladet: Vi har ikke 58 som skrevet i bladet, men hele 60 akti-
ve medlemmer, heraf 14 studerende, ved årsskiftet. 
Yderligere kan bemærkes at den nye web-tilmelding til flyvedagen, (Wikien) er blevet 
brugt flittigt og den mangeårige telefontjeneste om fredagen er dermed afskaffet.  
Beretningen godkendt af generalforsamlingen. 

Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
Kassereren fremlagde årsregnskab. 
Driftsbudget: Indtægter svævefly for 2006 skulle have været 110 000 kr. og ikke 140 000 
kr. Spørgsmål: ”Flyve- og autofonden” står under aktiver. Har den givet afkast? 
Kapitalen kan ikke røres, den henstår i obligationer. Afkastet ender på en afkastkonto, der 
bruges til at betale varmeregningen fra værkstedet, via den almindelige bankkonto. Var-
mebeløbet i regnskabet er et nettobeløb, hvorfra der er trukket bidraget fra fonden. Var-
meregningen er steget noget. Dette vil nok afhjælpes ved den netop foretagne opsætning 
af målere. Kapitalen ca. 200 000 kr. 2 års afkast er ca. 18 000 kr.  
Kommentar: Det bør fremgå af regnskabet, at der er hensat midler til køb af fly fra gave-
ordningen. Der er fokus på dette fra hovedbestyrelsens side, da det er pålagt dem at tilse 
at midler fra gaveordningen bruges efter hensigten. 

Spørgsmål: Renter til medlemmer. Renteudgiften er ret stor. Hvad gives i rente til med-
lemmerne? Ca. 1,9 %. Fremover vil det være 3,3 %. Renteniveauet svarer til den rente 
basisbank giver.  Regnskabet blev herefter godkendt.

Fremlæggelse af budget og takstregulativ. 

Der foreslås en udvidelse af tilskud til studerende, fra kun at omfatte deltagelse i DM til at 
omfatte andre danske svæveflyve konkurrencer. Teksten ændres til: ”Tilskud til deltagere 
i danske svæveflyve konkurrencer. PFG betaler tilmeldingsgebyret for studerende.”

Det vurderes at udskifte portene på værkstedet. Ingen indvendinger. 
Der bør ligeledes renoveres vognporte på Kaldred. Dette er der ikke afsat penge til i bud-
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Kim C. Zambrano: kcz@pfg.dk 

gettet. Vognporte, hangartag, benzintanke skal skiftes. Dette skal indgå i flyvepladsregn-
skabet, men der er ikke afsat penge hertil i flyvepladsens budget. 

Der vil muligvis komme budgetoverskridelse på ca. 45 000 kr. ved indkøb af Discus bT 
inkl. transportvogn og winglets. Flyet indkøbes fra Schweiz. Ingen indvendinger. 

Forslag til ændring af slæbetakst. Ikke vedtaget. Takstregulativ vedtaget med ovenståen-
de ændringer. 

Langsigtede handlingsplaner 

Formanden foreslår nedsætning af et nyt, fast ”Krystalkugleudvalg” med mandat til at se 
på nogle andre ting end kun flyparken. Nyt jordmateriel, IT på Kaldred, brug af simulator 
og/eller motorsvævefly til uddannelsen kunne være nogle af emnerne. 
Astiren beholdes i yderligere ét år. Hvis den flyver tilstrækkeligt beholdes den fremover. 
Den er desuden med i takstklasse 2, hvilket bør gøre den mere attraktiv for nybagte S-
piloter. 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Genvalg af Jeppe Torben Nicolaisen, Axel Morgenstjerne og Kim Cecilia Zambrano. Ny-
valg af Marianne Beltoft Watz og Finn Mikael Passov. Som suppleanter nyvælges Mads 
Degnegård og Anders Bjerregaard Christensen. 

Valg af 2 ”kritiske” revisorer 

Genvalg af Michael Krogh, Iver Christophersen og Thomas Bucka-Christensen. 

Eventuelt 

Et medlem anfører at der bør gøres reklame for afsætning af jubilæumsbogen. 
Desuden anføres det at flyvepladsen ”bliver mindre”, forstået derved at sivene i vesten-
den langsomt spreder sig ind i manøvreområdet. Det kunne være nyttigt at afholde ar-
bejdsdage på Kaldred. Flyvepladsen opfordres til at invitere hertil. 
Opmærksomheden henledes på at der skal tages behørige hensyn til naboer i denne 
forbindelse.

SLV har været på besøg, og noteret at der ikke bør foregå flyslæb i sikkerhedszonen, og 
at slæbeflyet skal lande på asfaltbanen.  

Flyene, med udtagelse af P4 og K13 forventes klar til sæsonens første flyvedag. 



7

Så kunne vi da endelig hente det nye fly! Axel samlede mig op ved Ørestaden Station ved 
3-tiden torsdag eftermiddag og vi satte kursen mod Rødby. På vejen oplevede vi turens 
eneste bilkø på Køgebugtmotorvejen, men ellers gik det glat og i god marchhastighed 
mod Hamburg, hvor vi skulle med biltoget. Det var ikke helt nemt at finde Hamburg-Altona 
banegård, så vi fik set en del af Hamburg på vejen. Jeg fik også højnet Axels almendan-
nelse, så den nu også omfatter viden om Reeberbahns lyksaligheder (helt teoretisk viden 
for begges del, må jeg skynde mig at tilføje). Da vi ved halv 9-tiden rullede op til billetlu-
gen ved bilkøen til der Autozug, blev vi hilst med et ”Guten abend, frau Zambrano”, før jeg 
havde nået at åbne munden. Der er styr på det i Tyskland! 

Axel fik æren af at køre ombord på toget via banegårdens butikscenter og jeg styrtede 
rundt og gjorde mit bedste for at forevige det historiske øjeblik. Åbenbart burde jeg have 
øvet mig hjemmefra, idet det viste sig, at jeg havde trykket på forkert knap på kameraet. 
Så indtog vi vores køjer i liggevognskupéen og kvart i 10 rullede toget ud fra banegården 
med kurs mod München. Det var på høje tid at få lidt aftensmad, så vi begav os mod spi-
sevognen. På vejen passerede vi et lille stykke Bayern i form af fodboldfans. En af dem 
var af ukendte årsager i gang med at smide bukserne, da jeg prikkede ham på skulderen 
for at få lov til at komme forbi. For denne dåd indkasserede jeg et high five fra en af hans 
kumpaner. Resten af turen mod spisevognen var forholdsvis kedelig, men endte godt, da 
vi kom i tanker om, at vi kunne drikke øl, eftersom vi ikke skulle køre. Så det gjorde vi 
(gud forbyde en aften i PFG-sammenhæng uden en aftenøl!). 

Næste morgen blev vi vækket klok-
ken halv 7 af en overfrisk konduk-
tør, der opfordrede Axel til at indta-
ge sin morgenkaffe i min underkøje 
(åbenbart klog af erfaring med 
skoldhed kaffe i overkøjer). En time 
senere rullede vi af toget og satte 
kurs mod Blumberg flyveplads med 
Axel ved rattet og under kyndig 
vejledning af undertegnede. Vi 
samlede et par blaffere op på en 
tankstation og Axels opening line til 
dem var, om de havde 50 cents, så 
jeg kunne komme på toilettet. De 
så lidt forbløffede ud, men fandt 
flinkt det ønskede beløb frem. Det 
var såmænd ikke, fordi vi ikke havde kontanter med os. Der lå 10 000 euro i et rum ved 
bilens baglygte, men automaten ved toilettet tog ikke imod 500 euro-sedler. Vores blaffere 
var med i en hitch-hiker konkurrence og skulle mod Holland. Jeg må til Axels ros sige, at 
han gjorde sit bedste for, at de skulle vinde. Jeg så nålen på speedometeret dirre ved 220 
km/t og skævede bagud til vores blaffere, der sad tavse på bagsædet med deres rygsæk-
ke strategisk placeret på skødet. De viste sig for øvrigt at være svære at komme af med, 
når først de sad i bilen. Det er ikke så ligetil, at finde en afsætningsplads på den tyske 
autobahn, når man skal bruge en, men efter at have kørt lidt forvildet rundt i motorvejs-
sløjferne omkring Stuttgart fandt vi da en. 

Axel, Kim og 4 hveder tur-retur til Blumberg
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Vi ankom til Blumberg (efter min 
mening ikke Tysklands mest char-
merede by) ved 12-tiden og  spiste 
frokost på den lokale bierstube. 
Indehaveren var meget venlig og 
udstyrede os med et tiltrængt kort 
over området, så det lykkedes os 
at mødes med sælgeren, Harry 
Tanner, på rette sted. Han viste sig 
at være yderst hjælpsom og 
momsning og fortoldning af flyet 
gik som smurt. Kun et lille spørgs-
mål vedr. om flyet skulle transpor-
tere håndgranater (hvorfor ikke 
missiler?!) måtte opklares. Det 
havde åbenbart fået en toldkode til 

et militærfly. Tolderne lod sig overbevise om, at det skulle det nok ikke, da de havde inspi-
ceret vores Discus med lilla registreringsbogstaver. Så tog vi flyet med tilbage til pladsen, 
synede det og fik det overdraget. 
Kl. lidt over fire kunne vi rulle ud fra pladsen med det nye fly på slæb. Jeg kørte og vi blev 
enige om, at tage over Stuttgart mod Frankfurt. Næppe havde vi passeret Heilbronn 
(mellem Stuttgart og Mannheim) , før vi fik forvildet os ud på en mindre vej. Vi valgte dog 
at fortsætte ad den, da den gik 
ved siden af en flod gennem en 
fantastisk smuk dal og for øvrigt 
gik nordpå. Turen var rigtigt for-
nøjelig og vi blev underholdt af 
Tom Lehrer indtil CD-spilleren fik 
nok og satte ud. Vi passerede 
igennem Heidelberg og overveje-
de kort at overnatte på hotel Mar-
riot i denne dejlige by, men men-
te alligevel, at det ville være lidt 
vel flot. Så vi kørte videre. Vi var 
trætte af at køre på de mindre 
veje og jeg fik et mindre chok, da 
jeg fandt ud af hvor Heidelberg 
rent faktisk ligger ift. Blumberg 
og Kaldred. Og den bette stræk-
ning (samt en ret langt aftensmadspause) havde vi brugt det meste af 5 timer på! Vi var 
enige om, at turen havde været så flot, at det var det værd, men hvis vi skulle være på 
Kaldred i indeværende uge, måtte vi nok hellere finde en motorvej. Vi lod imidlertid til at 
være fanget i en slags twilight-zone mellem motorveje, og det tog lidt tid at finde E4 mod 
Mannheim. 

Axel kørte og jeg lagde mig ganske usolidarisk til at sove. Jeg vågnede engang imellem 
og konstaterede hver gang, at vi lå i overhalingsbanen og at det gik friskt derudaf. Da jeg 
syntes, jeg havde sovet nok, var kl. 3 om natten og jeg fik endnu et lille milage-chok (dog i 
positiv forstand). ”Er vi ved Frankfurt”, spurgte jeg (med tanke på, hvor meget tid vi havde 
brugt på de første 2-300 km). ”Det er vi forbi”, var det lakoniske svar. ”Nå, er vi ved Kas-
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sel?” spurgte jeg, betydeligt opmuntret. ”Det er vi forbi”, sagde Axel og overhalede endnu 
en lastbil. Det viste sig, at han, mens jeg sov de retfærdiges søvn, havde passeret Han-
nover med god margin (på dette sted i historien, er det på sin plads, at understrege, at 
moralen IKKE er, at kvinder kører langsomt, men snarere at det hjælper på fremfarten, at 
der ikke er så meget trafik om natten….eller evt. at Axel kører ret hurtigt). Det var vel ikke 
mere end rimeligt, at jeg overtog rattet lidt, efter denne i kørsel-med-trailer-
sammenhænge heroiske indsats. Så jeg kørte det sidste stykke til Puttgarten færgeleje, 
som vi nåede 15 min. før dagens første afgang. Vi rullede ind på Kaldred flyveplads kl. 
halv 9 lørdag morgen, ganske trætte, men ret tilfredse med os selv efter en sviptur til Syd-
tyskland på mindre end 2 døgn. Da jeg pakkede op, opdagede jeg en pakke hveder i min 
kuffert, som jeg i et anfald af nostalgi og optimisme havde forestillet mig, at vi kunne spise 
om fredagen. Disse berejste hveder var indkøbt i København, havde gjort turen over Øre-
sund og tilbage, rejst i bil og tog til Sydtyskland (og et lille smut ind i Schweiz) og endte i 
min, Pouls og Eriks maver på Kaldred (deres sidste rejse skal jeg forskåne jer for). Stak-
kels Axel skulle køre spil om eftermiddagen. Jeg holdt til på startstedet. Dog afstod jeg fra 
at køre wirehenter! 

Kim C. Zambrano: kcz@pfg.dk 

Udlånte fly 
P6 med Søren Zebitz som pilot deltager i talentkursus i perioden 5 - 11. august 2007. 

Duo’en (P2) deltager igen i år i Sisteron turen i perioden 16. juli til 29. Juli 2007 

P6 tager i år til Frankrig med Kim C. Zambrano, Jesper Schmaltz og Søren Zebitz som 
piloter, den er væk fra Kaldred i perioden 16. - 29. Juli 2007. 

P6 med Søren Zebitz som pilot deltager i 2. halvdel af SM, som foregår på Kongsted 31. 
august -2. september. 

P2 med bla. Morten Bennick og Felipe Cvitanich som piloter deltager ligeledes i 2. Halv-
del af SM. 

Vi skal hilse fra ØSF, der er kommet med følgende indbydelse: 
Øst-Sjællands Flyveklub, Kongsted afvikler 2. afdeling af SM 2007 i dagene 31. august - 
2. september.  

I forbindelse med SM indbydes alle svæveflyvevenner til at deltage i BØF-rally som afvik-
les samtidig.  

Gå ikke glip af årets brag af en fest lørdag aften. Alle svæveflyvere samt famile og venner 
er velkommen til 3 dejlige dage på Kongsted.  
Sidst i august er regntiden forbi, og himlen fyldt op med dejlige cu-skyer.  

Tilmeldinger til BØF-rally kan sendes på mail til ulrik@eilert.dk senest 3 dage før.  

På gensyn Jan Gevad og Ulrik Eilert 
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Referat af bestyrelsesmøde 08/01-2007 
Tid og sted  8. januar 2007 kl. 18.30 hos Bo. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano, 

Marianne Watz og Jeppe Nicolaisen. 
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. november 2006 er godkendt. 
2. Administration. 
        Post ind  Inter Hannover sender nye forsikringspolicer på flyene. 
 Statoil fremsender nyt benzinkort, det videregives til Iver. 

Eskebjerg-Enghave Vandværk fremsender brev med at de har 
aflæst vores vandmåler på EKKL den 7. januar. 

 SEAS fremsender kort med måleraflæsning på Kaldred. Iver skal 
derop i morgen, vi beder ham om at aflæse el. 
Shell oplyser at de har overdraget eftersyn af varmeanlæg til Dansk 
Varme Service. (De efterser vores anlæg på værkstedet). 
SLV har fremsendt sletningserklæringer på XAZ og BXD. 
Biblioteksstyrelsen fremsender tilsagn om tilskud til PFG-nyt i 2007 

        Post ud  Kim har sendt indkaldelse til S-teori kursus. 
        Medlemmer 1 nyt prøvemedlem. Izabella Ruminska - udmeldt fra Passiv. Klavs 

Andersen – administrativt udmeldt fra Passiv. 
        Uddannelse Kim har styr på S-teori. Kursus materiale bestiller Kim, det sendes til 

Marianne. 
Kim har kontakten til Værløse vedrørende VHF. 

        Medlemsmøder  Der har været glögg og billedaften på værkstedet. 
Sæsonplanlægningsmøde på værkstedet afholdes 15. februar. 
Jeppe står som arrangør. 
Kalenderen for 2007 er fastlagt og lagt på nettet. 

        PR-arbejde Søren Z. har fremsendt forslag om mailinglister til brug ved intern 
korrespondance. Vi starter med at lave databasen og så tager vi 
udvidelserne senere. Ideen er rigtig god, men vi skal lige have 
fundamentet på plads først. 

3. Økonomi. 
        Status - PFG Axel har lavet udkast til regnskabet for 2006. Det blev gennemgået. 

Da der er købt meget nyt til klubben, er det svært at overskue 
pengestrømmen, hvorfor vi foreslår Axel at lave en 
pengestrømsanalyse. 

 Ændring til takstregulativ, med at indestående på medlemskonti over 
f. eks 20.000 kan ikke forventes udbetalt uden 3 måneders varsel. 
Spilregnskab med KF og olieregnskab med PF-Auto mangler. 

        Flyveplads A’conto indbetaling hvert kvartal fra klubberne til ApS’et. 
4. Materiel. 
        Fly  Radioen i ZW skal sendes retur til Anders Møller Andersen, radioen 

fra BXD skal monteres i ZW. 
Der skal fodhøjdemåler i ZW. 
P2, P6 og W7 er på værkstedet. K13 er i Tyskland. 

        Polyt 5  Iver står for den. 
        Spil  De er i gang. 
        Wirehentere Børge sørger for at Suzukien kommer på værksted. 



11

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

5. EKKL.
        Flyveplads Der har været møde i ApS’et. Snak om garagebygning til flytrailere.  

Snak om modelflyvning på pladsen, de er i gang med at undersøge 
det med selv at kunne styre om pladsen er åben eller lukket, kontra 
proceduren med NOTAM. 

        Klubhus  Det går fremad med gården. 
Finn arbejder videre med loftet i stuen. 

6. Værksted. SimLab er færdigt. Der er blevet god plads i flyværkstedet. 
Der holder en gul traktor på vores parkeringspladser ud for 
værkstedet, vi beder Mogens Møller om at følge op på det, da den 
ikke skal holde der. 

7. Flyvning.
        Generelt  B8 blev fløjet hjem til Bolhede den 10. december. 

9. Uds. til medlemmerne. Der udkom ikke noget julenummer da redaktøren blev mor. 
Næste nummer udkommer  i slutningen af februar med indkaldelse 
til GF. 

10. Eventuelt. Andre flytyper end Discus bT overvejes på opfordring af  
 flyvechefen. 
11. Næste møde. Onsdag den 7. februar 2007 - Jeppe gir. 

Tid og sted  7. februar 2007 kl. 18.30 på værkstedet. 
Deltagere  Bo Watz, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano, 
   Marianne Watz og Jeppe Nicolaisen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. januar 2007 er godkendt. 
2. Administration. 
        Post ind  Dansk Forvaltning sender fuldmagtserklæringer retur, da Axels og 
   Pouls underskrifter mangler. 
   Registreringsbevis på OY-ZWX fra SLV. 
        Post ud  Fuldmagtserklæringer til Dansk Forvaltning. Rekvirering af børneat-
   tester sendt. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Daniel Estaban Morales Bondy – aktiv,  
   Peter Bæk – aktiv. 1 nyt prøvemedlem. Mikkel Ørum Wahlgreen 
   aktiv fra passiv. Thomas Skovby Andersen aktiv fra udlandsmedlem. 
   Marianne Watz aktiv fra passiv. 

        Uddannelse S-teori er gået i gang.  
   FVS (Thomas Maersk) hører med FSS, om de har mulighed for at 
   stille med en N-BEG-instruktør. Strækteori er gået i gang. Det afhol-
   des over 5 onsdags-aftner og Felipe underviser. 
        Medlemsmøder  Der har været Condor-træf på værkstedet. 

Referat af bestyrelsesmøde 07/02-2007 
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        PR-arbejde Der er forslag om at deltage i Roskilde Airshow sammen med en del 
   andre svæveflyve-klubber og deles om en stand. Søren Z. er koordi-
   nator. Søren har også bolden med hensyn til at sørge for PR ifm. 
   IPA-fly-in 24-26. august. 
3. Økonomi. 
        Status - PFG Regnskab er revideret og trykkes i næste PFG-nyt. Pengestrøms-
   analyse er under udarbejdelse. Flyvegruppens praksis omkring  
   medlemskonti blev gennemgået. Vi har stadig likviditet til at købe en 
   Discus bT. 

        Flyveplads Der skal udarbejdes et regnskab inden generalforsamlingen. 
4. Materiel.
        Fly  Flarm til P2 og P6 er kommet og skal monteres. P2, P6, W7 og ZW 
   står på værkstedet til vinteroverhaling. Bo hører med Øye om status 
   på reparation af K13. 
        Spil  Er ved at være klar. 
        Wirehentere Wirehenteren er på professionelt værksted. Overvejelser om at købe 
   en back-up wirehenter. 
        Traktorer  Overvejelser om at købe en golfvogn som alternativ. 
        Startvogn Ukampdygtig pt. 

5. EKKL. 
        Flyveplads Der skal fastsættes en dato for generalforsamling samt udarbejdes 
   et regnskab. Jeppe checker op på dette. 

        Klubhus  Murene er stort set færdige. Der er ikke lagt fliser på endnu. Det 
   skrider fremad. Den 24.-25. februar bruger Finn & Co. på at forstær-
   ke loftsbjælkerne i stuen. 

6. Værksted.  Mogens M. er i gang med at undersøge varmestyringen i værkste-
   det. Der holdes møde med PF-Auto. Mogens M. og Axel deltager.

7. Flyvning. 
        Instruktørmøder  Afholdes d. 8. marts. Vedr. børneattester bør der skrives  
   officielt til Unionen, at klubberne ikke kan gøre mere for at løse  
   problemet. Bo drøfter videre aktion med Lars SR. 
        Generelt  Der afholdes Tøsetræf d. 17.-18. marts på Kaldred. 

8. Langsigtet planlægning.  
        Krystalkugleudvalg Instruktørpanelet vil tage stilling til evt. køb af et fly med flaps. 
   Der ledes stadig efter en Discus bT. 

9. Uds. til medlemmerne. PFG-nyt udkommer i marts. 

10. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår Jeppe N., Marianne W., Axel M., Kim Z. og Finn 
   P. til bestyrelsen og Mads Degnegaard og Anders BC som supple-
   anter. Jeppe sørger drikkevarer til generalforsamling. 

11. Næste møde. Mandag d. 19. marts hos Finn. 
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Spring Cup 2007 
Søndag den 22. april til lør-
dag den 28. april blev der 
afholdt Spring Cup På Skin-
derholm, Herning Flyveplads. 

Konkurrencen var tiltænkt 
begyndere og let øvede 
strækflyvningspiloter, hvorfor 
der ville blive sat fokus på 
fælles debriefing og sikker-
hed, med konkurrenceflyv-
ning i en hyggelig og afslap-
pet atmosfære. 

Søren Zebitz tog af sted med 
P6 og det forlyder at han 
havde en god og lærerig tur. Vi håber at han senere bringer sin egen fortælling af turen. 
Der var i alt 25 tilmeldt konkurrencen. Søren endte på en flot 6. plads, mens Rolf fra KF 
måtte nøjes med en 18. plads. 

 Navn  Klub  Evt. fly   Handi.  25-
apr

27-
apr

28-
apr

Total  

1 Steffen Elberg  Silkeborg  Ventus b  BX  1,14  305  409  189  903  

2 Erik Arberg  Silkeborg  DG-808C  EA  1,20  267  378  82  727  

3 Klaus T. Hø-
eg-Hagensen  

Silkeborg  Ventus c  B1 1,16  302  400  0  702  

4 Thomas Lau-
gesen  

Herning     114  384  185  683  

5 Torsten S. 
Christensen

Silkeborg Discus 
CS

BH  1,08 46  441  113  600  

6 Søren Zebitz 
Nielsen  

Polyteknisk  Discus 
CS

P6   1,08 153  331  115 599  

7 Jimmy Frost 
Roelsgaard  

Skrydstrup  Std. Cir-
rus 75

TK  0,98  127  434  0  561  

8 Anders Dvinge  Svævethy  Ventus-
2cT  

SW 1,20  35  350  168  553  

9 Thomas Bach 
Madsen  

Herning  Discus-2a  2A  1,08  35 404  112  551  

10 Mogens Lar-
sen

Nordjysk   C101A 
Pégase   

LA  1,04  11  407  110  528  

18 Rolf E. Møller-
Nilsen  

Kalundborg  LS4  AW  1,06  110  131  0  241  
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- alligevel forløb denne mærkedag ganske upåagtet ! 

Selv om Einar Dessau og Johan E. Nyrup allerede før første verdenskrig foretog forsøg 
med glidefly i Dyrehaven og ved Søndervig, regner man dog med at dansk svæveflyvning 
først begyndte rigtig i 1927 med Polyteknisk Svæveflyvergruppes glideflyvninger ved Rå-
geleje. 

Det var Frantz Davidsen, der havde stiftet Polyteknisk Svæveflyvergruppe i 1926 
(forgængeren for vor Polyteknisk Flyvegruppe), som foretog den første start ved Rågeleje  
St.   Bededag den 13. maj 1927. 

Starten foregik hverken med spil eller flyslæb, men med gummitovstart, og gamle opteg-
nelser fortæller, at der kun var to mand i starttovet under startkommandoerne STRÆK – 
LØB – FRI. 

13. maj 2007 - 80 års dagen for første glideflyv-
ninger i Polyteknisk Svæveflyvergruppe.

Polyteknisk svæveflyver-Gruppes første skoleglider, fotograferet i Rågeleje i sommeren 
1927. Vingerne var man kommet nemt til; de stammede fra et af hærens kasserede 
Vickers F.B . 5 recognisceringsfly, bygget i 1916-17 på Tøjhusværkstæderne i Køben-
havn.
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Henrik Heikel Vinther
Det Flyvegruppe-Historiske Udvalg 

Ifølge brochuren for Polyteknisk Svæve-Flyver-Gruppe fra 1926 var gruppens formål: 

Ved Foranstaltning af motorløs Flyvning og Forelæsninger over Flyveteknik at vække 
Interessen hos Polyteknikere for Flyvningens praktiske, tekniske og videnskabelige Sider. 
Arbejdet indenfor Gruppen vil være en glimrende Forskole for de Polyteknikere, der har 
tænkt at uddanne sig som Flyve-Ingeniører, hvilken Stilling uden Tvivl har Fremtiden for 
sig.

Kontingentet for aktive medlemmer var 4,00 kr. i kvartalet, for passive 2,50 kr. og saavidt 
det kan ses, vil der ikke løbe noget ekstra paa, undtagen til Lejrophold, som selvfølgelig  
gøres saa billigt som muligt.

Kilder:  Polyteknisk Svæve-Flyver-Gruppe  (brochure fra 1926) 
  Flyvehistorisk Tidsskrift 2/1977 
 Per Weishaupt: Moderne Svæveflyvning, 1959 

Det var en historisk dag for svæveflyvning, da Frantz Davidsen den 13. maj 1927 gled 
ned over skrænten ved Rågeleje i Polyteknisk Svæveflyvergruppes skoleglider, der var 
sat sammen af forhåndenværende materialer. For da begyndte skoling efter den tyske 
ensædede uddannelsesmetode, som de næste 25 år var den, der bragte virkelig gang i 
svæveflyvesporten på klubbasis i Danmark. 
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DM 2007
Endnu engang drog PFG til Arnborg i maj måned for at deltage i Danmarks mesterskaber-
ne i 15m klassen. Undertegnedes plan var selvfølgelig at placere sig endnu bedre end i 
2006 og samtidig få en rigtig god flyveferie. Jeg har skrevet denne artikel set fra mine 
øjne og mest rettet på det konkurrencemæssige. 

Dag 1. (17- Maj) 
Vejret viste sig fra sin bedste side med en kraftig nordvestlig 
strømning af koldluft, så det var bare med at komme ud af 
skumgummimadrassen og se at få spændt vores fly op og få 
dunket så meget vand på, som det var lovligt. 
Ved briefingen fik vi at vide, at der var stor militær øvelse i 
området og at vores konkurrence område ville være noget 
beskåret. Dagens opgave var en 388 km mangekant, hvor 
det længste ben gik en tur op til Rold Skov. Jeg går forholds-
vis tidligt ud på opgaven, da jeg er lidt bekymret for opgavens 
længde og den kraftige blæst. Lige før start for har jeg dog en 
boble der bringer mig i 1850m og så er det med komme af 
sted (hvis jeg havde ventet lidt kunne man komme i 1950m, 
det gjorde Felipe). 

Ved første vendepunkt kan jeg ikke rigtigt komme i top  
før jeg vender så det koster nogle minutter, Stig har også problemer ved dette vende-
punkt og jeg  indhenter ham her. Nordpå det går, og her vælger jeg en noget vestlig kurs 
for at være sikker på ikke at flyve under et sammenklappet skydække.... Den kraftige 
blæst gør at jeg er næsten 2 timer om at komme til Skørping. Skørping ligger under en 
sammenklappet kage, så jeg tanker maksimalt op for at glide på bedste glid ud og vende 
vendepunktet. Felipe har på dette tidspunkt indhentet mig og vi vender i vendepunktscirk-
len inden for det samme sekund, Felipe ligger dog 100m under mig og vælger efter ven-
depunkt en lidt mere nordlig kurs for at være sikker på at få fat. Det er skæbnesvangert 
for Felipe, der må drive med vinden og finde den ene mere håbløse boble efter den an-
den. Selv har jeg et fint ben med gennemsnitsfart over 120km/t . Resten af turen er frem 
og tilbage under skygaden, men må dog indkassere en mindre parkeringsbøde på slut-
gliddet. Johnny Reichstein Jensen fra Billund viser hvordan man flyver skygadeflyvning i 
en fulddunket ASW-27 i Jylland og banker igennem med 114 km/t!, mere end 30 minutter 
hurtigere end nummer 2. Johnny flyver i sin fritid F-16, og de fleste er af den mening at 
han har glemt at skifte fly... 
Dagens stilling (PFG er absolut ikke i front) 

1. EM Johnny Reichstein Jensen Billund ASW-27B 1000 

2. S1 Ole Arndt Jysk Aero Ventus 2 797

16. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 553

17. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 544

19. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 507
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Dag 2 (19-maj) 
Fint vejr igen, dog er basen ikke så høj, og det blæser stadig kraftigt, opgaven ligner gårs-
dagens, men er dog noget mindre, 254 km. For mig selv går de første par ben nogenlun-
de, jeg følges med Knud Møller Andersen, men han ryster mig af med sin Ventus 2ct, 
som har en noget højere planbelastning end en ASW20F.... Selv synes jeg turen går ri-
meligt indtil jeg kommer til Brande. Her er vejret brændt lidt sammen og det er svært at 
gennemskue, hvad der er den rigtige løsning. Jeg kæmper i lang tid i 450m, inden jeg 
kommer videre... faktisk er jeg så langsom på opgaven at jeg får 0 hastighedspoint, Stig 
er ved at sætte den på en mark men får kæmpet sig op til en flot 5.plads. Felipe har heller 
ikke held i sprøjten og må lande ude på sidste ben efter 236 km. Knud Møller Andersen 
viser hvordan en Ventus 2ct skal håndteres og banker resten af feltet.  
Samlet set ryger PFG dog op ad rangstigen. 

Dag 3. (20-maj) 
Faktisk havde jeg lovet mig selv ikke at tale om denne dag før end julen var omme, for 
magen til bommert skal man lede længe efter. Ved dagens briefing udskrives der en AAT 
opgaven, opgaven går ud på at man skal flyve så langt og hurtigt man kan inden for et 
givet tidsrum igennem nogle fastlagte cirkulære arealer. Så af sted det går og jeg finder 
den ene fine boble efter den anden, og vender tidligt i det første areal, herefter nordpå og 
vender for tidligt i det næste areal...... efter igen at have fløjet sydpå bliver jeg dog efter-
hånden klar over at jeg har vendt for tidligt, idet vejret er bragende godt og jeg vil faktisk 
være nød til at flyve ud til vestkysten i vestenvind for at få regnestykket til at gå op, en i og 
for sig noget vanskelig plan. Så det ender med, at  jeg må tanke så meget højde på som 
overhovedet muligt for at glide ud i det blå og retur, det er selvfølgelig en flot udsigt, men 
det er ikke særlig effektivt at glide med 100km/t i smørluft..  

1. C Thorsten Mauritsen Midtsjælland Ventus 2 1708 

2. ZA Knud Møller Andersen Herning Ventus 2 CT 1696 

10. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 1335 

15. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 1116 

18. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 1033 
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Resultatet taler for sig selv!. Henrik Breidahl føler sig åbenbart godt hjemme i sin lille Ven-
tus 2a og vinder dagen. Stig er også ved at finde formen og får en 4. plads imens Felipe 
scorer en flot 10. plads..... 

Dag 4. (22-maj) 
Glemt er sidste dags bommert, man må se at komme videre i livet. Dagens opgave bliver 
en forholdsvis kort tur på 244 km. 2 gange frem og tilbage i mellem Arnborg og den Jyske 
højderyg. Idet der er rimelig risiko for at det kan gå hen og blive tørtermik, trækker jeg 
ikke starten alt for meget. På slutgliddet går jeg af sted lidt tidligt i håb om af finde en bed-
re boble, W4 bliver liggende i boblen og kommer 3 minutter før hjem....Den slags fejl ko-
ster 24 point den dag eller forskellen på at blive nr.10 eller 15. 

Felipe følger fint med på de første 2 ben, men ryger ud at synkronisering med vejret og 
feltet, og må følges med standardklassen, som fløj noget langsommere end 15m klassen 
den dag. Da alle kommer hjem med høj hastighed, straffes det pointmæssigt ret hårdt idet 
hvert minut man kommer langsommere hjem end vinderen koster 8  point. 

Stig kan også denne dag give den gas og får en 5. plads, samlet ligger Stig på en 7. 
plads. Johnny i ASW-27 giver den fuld gas og vinder dagen. Det er Johnnys anden dags-
sejr, men han ligger alligevel kun på en samlet 6. plads 

Dag 5. (23-maj) 
Dagens opgave er 366 km, ad det sædvanlige spor: mod øst, mod nord, mod syd og frem 
og tilbage et par gange for at få en tilpas lang opgave. Da vejret godt kan gå hen og blive 
tørtermik, bliver der taktikket før starten og vi ligger i store gaggles og venter på at starten 
går, Jeg selv laver en lille bommert ved 3.vendepunkt som koster 4-5 min. og ved næst- 

1. ZA Knud Møller Andersen Herning Ventus 2 CT 2617 

2. C Thorsten Mauritsen Midtsjælland Ventus 2 2583 

9. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 2233 

15. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 1813 

18. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 1706 

1. C Thorsten Mauritsen Midtsjælland Ventus 2 3268 

2. S1 Ole Arndt Jysk Aero Ventus 2 3264 

7. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 2917 

17. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 2292 

18. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 2120 
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sidste vendepunkt kommer jeg lavt og må pille N7 op fra 300m. Den her dag betyder 10 
minutters forsinkelse på 4 timer, forskellen i mellem 7 og 15 plads....  

Ulrik Eilert ved til gengæld hvordan man flyver tørtermik i en LS6, slipper fri af feltet og 
banker igennem med over 100 km/t. Stig kommer ind på en 8.plads, Imens Felipe må 
nøjes med 23. plads. 

Dag 6. (26-maj) 
Om morgen er det overskyet, det regner mod syd, og kun nordpå er der en lille lysning. 
Konkurrenceledelse skriver først en lille AAT opgave ud. Vejret klarer dog noget op og 
opgaven bliver ændret til en noget større: AAT opgave med en opgavetid på 3 timer. In-
den start fortæller Stig lige et lille trick til at beregne, hvornår man kommer hjem. Dette 
viser sig at være en god ide, som jeg 3 timer senere skal få brug for. 

Efter udtærskling går det lidt svagt fremad, jeg satser på at der er er god termik ved Øren-
høj. Dette belønnes med en god 2 m boble, der kun forstyrres af at PU i den grad stiger 
fra mig bare 100 m højere. Ellers går det derudaf i 1 .område under en fin skygade, hvor 
ingen kurveflyvningen er nødvendigt. Efter at have vendt rundt, er der den flottest cumu-
lus over Holstebro. Der sættes hårdt op, det belønnes med solide snævre 3 m/s! Det 
samme nummer gøres en gang til under den næste ligeså flotte sky, der belønnes med 
3.5 m/s over 750m. Resten af turen tankes der i fine 2 m bobler og jeg får planlagt slutgli-
det således at jeg kommer hjem med kun 1, 39 minutters overtid. Den gode flyvetur be-
lønnes med en 7.plads. Stig synes også det er godt vejr og får en 3.plads endda med 
undertid! Imens Felipe i et forsøg på at udbedre sin placering satser alt på et bræt, starter 
sent og får dagens parkeringsbøde vest for Holstebro, men får dog kæmpet sig op og 

1. S1 Ole Arndt Jysk Aero Ventus 2 4174 

2. AG Jan Schmeltz Pedersen Billund ASW 27 4105 

9. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 3745 

17. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 3050 

19. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 2727 
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Morten Hugo Bennick
mhb@pfg.dk 

igennem opgaven. Henrik Breidahl har åbenbart pudset og poleret sin Ventus 2a hele 
natten, for han vinder dagen med 108km/t. 

Den endelig vinder af 15m konkurrence blev Ole Arndt, som ikke lavede en eneste dag-
sejr, men fløj stabilt og gennemsnitligt hurtigt nok til at blive vinder af det hele. Stig kæm-
pede sig op på en 8.plads og jeg selv brugte nogle dage på at komme mig over min bom-
mert og endte på en 14. plads. Felipe endte lidt langt nede i rækkerne efter at have satset 
for meget de sidste par dage dog uden at dette gav gevinst. Da næsten alle opgaver 
medfører at alle kommer hjem, nogen endda med meget høje hastigheder, skal der ikke 
megen forsinkelse til før man rasler ned ad rangstigen. 

Igen i år havde Felipe og jeg helt fantastiske hjælpere med: Joachim Hegelund, Brian 
Hansen og Peter Fischer (standby) hentede fly, mad, fyldte vand på dunkene, var tiphol-
dere og sidst men ikke mindst holdt stemning høj i vores lille hytte… Og da vi havde ad-
gang til en fin rejse-weber-grill, lykkedes det faktisk mange aftener at lave en fin Kaldred-
stemning med gode bøffer, stege og hvad der ellers er behov for, for at overleve. Sam-
men med Poul Gregert, Stig Øye og hans nevø: Ture Gjørup, kunne vi samle et ganske 
stort madhold. Flere aftner fik vi besøg af DM-ledelsen i form af vores nabo Poul Hørup, 
som med et smil på læben mente at vi larmede lidt, men kritikken forstummede hurtigt 
ved en udlevering af et styk øl. 

Jeg har undladt at kommentere standardklassens resultater, dog er det lidt bedrøveligt at 
der er ikke er flere fly med. Både gamle Discusser, ASW-24, LS-4 og DG-300 kan sag-
tens gøre sig i denne klasse, og der burde være flere piloter der fløj med. Jan Andersen 
og Uffe Edslev vandt i første omgang begge standardklassen, og kun ved brug af backup-
loggere kunne Jan Andersen erklæres som Danmarksmester. 

Men næste år.... så tager vi revanche, og jeg kan kun anbefale andre at tage med, og er 
der en pilot eller 2 som i PFG er interesseret i at komme med, er man velkommen til at 
kontakte mig for at få noget mere at vide. 

1. S1 Ole Arndt Jysk Aero Ventus 2 5019 

2. C Thorsten Mauritsen Midtsjælland Ventus 2 4970 

4. 5A Henrik Breidahl Østsjælland Ventus 2A 4760 

5. ZA Knud Møller Andersen Herning Ventus 2 CT 4730 

6. X4 Ulrik Eilert Østsjælland LS 6 4637 

7. EM Johnny Reichstein Jensen Billund ASW-27B 4614 

8. KV Stig Øye Polyteknisk Ventus 2 cT 4609 

14. N7 Morten Hugo Bennick PFG ASW 20 3828 

22. CB Felipe Cvitanich PFG ASW20 3045 
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Referat af bestyrelsesmøde 19/03-2007 
Tid og sted  19. marts 2007 kl. 18.30 hos Finn. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano, Marianne  
   Watz, Mads Degnegaard, Anders B. Christensen og Jeppe Nicolai-
   sen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. februar 2007 er godkendt. 

Konstituering af bestyrelsen.  På generalforsamlingen blev valgt: Axel Morgenstjer-
   ne, Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Finn Passov og Marianne 
   B. Watz. De konstitueres som følger: 
   Formand: Jeppe Nicolaisen 
   Næstformand: Finn Passov 
   Kasserer: Axel Morgenstjerne 
   Sekretær: Marianne Watz 
   Menig: Kim C. Zambrano 
   Som suppleanter valgte generalforsamlingen Anders B Christensen 
   og Mads Degnegaard. 

Tegningsrettigheder:  3 vilkårlige bestyrelsesmedlemmer kan tegne flyvegruppen. 
   Poul Gregert Jensen og Axel Morgenstjerne har fuldmagt til at ordne 
   klubbens forsikringer. 

2. Administration. 
        Post ind  Svar fra Told og Skat på ansøgning om bevilling til end-use, de  
   mangler CVR.-nummer. 
   Oplæg til repræsentantskabsmøde fra Unionen. 
   Brev fra Biblioteksstyrelsen, vedr. dokumentation for distribution af 
   PFG-nyt i 2006. 
   Ejendomsvurdering på værkstedet. 
   Tilkendegivelse fra SG-70. 
   Brev fra (UNF) Ungdommens Naturvidenskabelige Forening med at 
   de har betalt dobbelt for deres flyvning, det vil de gerne have afkla-
   ret, de mener at have betalt kontant på pladsen og har senere over-
   ført pengene via giro. 
   Henvendelse fra FFF om de må komme på besøg på Kaldred i Pås-
   ken. 

        Post ud  Ansøgning til Told og Skat om bevilling til end-use. 
   Div. korrespondance med Told og Skat vedr. indførsel af fly fra et 
   ikke-EU-land. 
   Div. mails frem og tilbage vedr. køb af Discus bT fra Schweiz, der er 
   sendt betinget accept af købet. 
   Øye har afleveret korrespondance med LTB Krane og forsikringen 
   vedr. reparation af K-13. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Anders Hvid (aktiv). 

        Uddannelse Der er S-teoriprøve den 28. marts. 
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        PR-arbejde Der er et arrangement på DTU på torsdag, Polyteknisk Boghandel 
   flytter ind i nye lokaler. 
   Polyt S har været i div. aviser og i TV Lorry i forbindelse med et ar-
   rangement på RUC. 
3. Økonomi. 
        Status - PFG Vedr. UNF, Axel er ikke sikker på at vi har fået penge kontant og der 
   er ikke givet nogen kvittering, de kan ikke huske hvem de har betalt 
   til, vi prøver at kontakte dem for at få det afklaret. 
4. Materiel. 
        Fly  P2, W7 og A3 er synet. For P6 er der aftalt syn på fredag. ZW og P4 
   er stadig på værkstedet. 

        Transportvogn W7 vognen har fået grønt lys til at køre en sæson mere, dog er den 
   ikke godkendt til en tur til Frankrig. 

        Polyt 5  Synes i dag mandag. 

        Spil  Er på Kaldred, synet og klart, bremseklodserne ligger på værkste-
   det. 

        Wirehentere Suzukien har været på værkstedet og har fået en anmærkning om at 
   den samler meget græs op, så der skal sættes et skjold på, det er 
   KF i gang med. Granadaen skal skrottes. 
   Snak om en ny brugt bil, til reserve for Suzukien. 

        Traktorer  Den blå er blevet solgt? Trudsø er ved at undersøge indkøb af golf-
   vogn til erstatning af traktorerne. 

        Startvogn  De indkøbte reservedele skal monteres i den kommende weekend. 
5. EKKL. 
        Flyveplads Der er meget vådt i vestenden. 
   Taget på hangaren trænger gevaldigt til udskiftning. Vi skal indhente 
   et professionelt tilbud på taget og så søge fonde til det. 
   Diskussion om flere trailerhangarer, hvordan skal de se ud, skal det 
   være garager eller halvtag. 

        Klubhus  Loftet i stuen er blevet forstærket. 
   Der mangler strøm i stuen. 
   Det skrider frem med gården, der mangler stadig fliser.  

6. Værksted.  Der har været møde med PF-Auto. Autogruppen har nævnt om  
  ikke vi skal snakke med DTU om den belægning der er rundt om byg- 
  ningen, for at få tilskud til at renovere denne. 
   Portene trænger til at blive udskiftet. Der bliver sat termostater på 
   radiatorene. 
   Toiletterne skal istandsættes og der skal laves kemirum. 
   Vi vil bede Mogens om at komme med en prioriteret liste til i stand-
   sættelse på værkstedet, med tid og økonomi. 
7. Flyvning. 
        Instruktørmøder  Har været afholdt, de har haft det oppe at vende om alternati-
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   ver til køb af Discus bT, der var ikke nogen konklusion, men flaps 
   er ikke nogen god ide. 
   Der blev snakket om simulator skoling, det kunne være en god ide, 
   men der var ikke nogen der meldte sig til at stå bag den. 
   Snak om P2-flyvning i Frankrig, dem der vil derned med den, må 
   arrangere at få den derned og finde instruktører til den. Der er pt. 
   instruktører til 4 dage. 

        Ansøgninger fra medl. Søren Zebitz har søgt om at låne P6 til SM, der afholdes 4-6. 
   maj og 1-2. sep. Det er godkendt at han kan låne P6 til SM. 
   Felipe og Morten har søgt om at låne P2 til SM, det er godkendt 
   såfremt de har to elever med. 
   Søren har samtidig nævnt at han også gerne vil være på holdet i 
   Frankrig. 
   Der er søgt om lån af loggere af Felipe, Morten og Stig, til DM der 
   afholdes 17 – 27. maj, de vil låne en hver. Det er godkendt at de kan 
   låne dem til DM konkurrencen, men ikke til fortræningen. 

        Generelt  Felipe er i gang med at indkøbe en brugt logger, så vi kommer op på 
   at have 5 loggere. (en til hver af P2, P6, W7, ZW, P4) Der er kom-
   met flarm i P2 og P6 der også kan bruges som loggere til TERMIK-
   Ligaen, i P2 giver det dog problemer, da der ikke er mikrofon i den. 

8. Langsigtet planlægning. 
        Krystalkugleudvalg Der skal nedsættes et nyt udvalg. Kim finder et hold. 

10. Eventuelt. Diskussion om etiske regler omkring spilkø. 
   Diskussion om ”jordkasket”, en der leder jordholdet. 

11. Næste møde. Torsdag d. 12. april hos Marianne kl. 18.30 

Referat af bestyrelsesmøde 12/04-2007 
Tid og sted  12. april 2007 kl. 18.30 hos Marianne. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano, Marianne Watz 
   og Jeppe Nicolaisen. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2007 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  Brev fra Schempp-Hirth, der skriver at de ikke kan betale for hele 
   reparationen som vi har fået lavet på propellen på Duo Discus’en. 
   GF forsikringen sender penge tilbage fra forsikringerne på flyene. 
   Brev fra SKAT med registreringsbevis på CVR.-nummer. 
   Skat sender end-use bevilling. (Toldfritagelse). 
   Jan Bagge på vegne af Værløse spørger om de må holde forårslejr 
   på Kaldred i uge 20. 
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   Klubhusformandens ønskeliste / vedligeholdelsesplan, sendt på 
   opfordring til at deltage i et bestyrelsesmøde. 

        Post ud  Korrespondance vedr. køb af ny Discus bT. Brev til SLV med bestil-
   ling af  nyt registreringsbevis på ZW. 

        Medlemmer Nyt medlem: Mikkel Solhøj Nielsen, 3 nye prøvemedlemmer. Ud-
   meldte medlemmer: Christian Andersen (Aktiv) 

        Uddannelse Der er afholdt S-teoriprøve den 28. marts. 9 skal til omprøve. Radio-
   kursus står i stampe. Marianne undersøger om der er andre klubber 
   på Sjælland, der holder radiokursus i foråret/ forsommeren. Bo sør-
   ger for at få arrangeret omprøve i S-teori. 

        Medlemsmøder  Forespørgsel på om vi kan flytte Frankrigsmødet frem til den 
   10. maj. Vi flytter både Frankrigsmødet og Sommerlejrmødet, til 10. 
   maj. Kim sender en mail ud til Aktive, og retter oplysningen på hjem-
   mesiden. Kim er tovholder. 

        PR-arbejde Hvad er status på udlån af Polyt–S? 

4. Materiel.
        Fly  Alle fly er synet og flyvende.  De indkøbte flarm til P2 og P6 virker 
   fint. 
   Der skal bestilles ekstra skulderseler til K-13. 

        Transportvogn Vi skal have overvejet en løsning på transportvogn til Astir og en 
   Junior. Vi skal først finde ud af om vi skal beholde Astiren. Der er 
   forsvundet et hjul til Juniorvognen, formentlig i forbindelse med  en 
   transport af P6 vognen til Frankrig. Lige PT står Juniorvognen med 
   Axels vinter hjul på Kaldred. Axel vil godt sælge hjulene til klubben, 
   hvis vi køber dem, skal vi købe alle 4. Axel vil have 600,- stykket. 
   Dem beslutter vi at købe. 
   Den gamle transportvogn til P6 står tom på pladsen, hvad skal der 
   ske med den? 

        Wirehentere Benny er blevet spurgt om han vil købe reservedele fra den gamle 
   Granada, han meddelte at hans Granada ikke går gennem syn på 
   grund af rust, og tilbød at vi kunne få den. Den har manuelt gear. 
   Hvis den har krog kan den trække en wire af gangen, hvis ikke den 
   har det, skal vi lige se på hvor svært det er at flytte wiresystemet 
   over fra den gamle Granada. Jeppe går videre med sagen. 

        Traktorer  En fra KF vil sætte den blå i stand. Den grå kører, men ustabilt.  
   Jeppe kontakter Trudsø for status med golfvogne. 

        Startvogn Den kører fint. 

        Generelt  Halvtaget som fly-trailere står under, har en knækket bjælke. I den 
   åbne hangar står 4 PFG transportvogne, og en KF vogn. Den skal 
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   kigges på hvad det er der skal laves. Finn kigger på det, næste gang 
   han kommer derop. 
   ”Halvtaget” over startvogn osv. Skal det afgøres om der skal laves 
   noget nyt og hvad, eller om det skal pilles ned. 
   Vi går ind for at de nye ”halvtag” bliver åbne med fast ”gulv”. En ord-
   ning med at dem, der skal bruge den, betaler for at få den opført, og 
   når de så ikke vil bruge dem mere, tilfalder de klubben, alternativt 
   betaler klubben for at få dem opført og så lejer brugerne dem af 
   klubben. 
   Hangartag snakkes der meget om, men der er ikke sket mere. Skal 
   vi nedsætte en gruppe der kan kigge på det og evt. søge penge til 
   det. 

5. EKKL.
        Flyveplads Vedr. Værløse flyvelejr i uge 20. Det  må de gerne, men ApS’et skal 
   orienteres. De spørger om de må have deres K-21 stående spændt 
   op i vores hangar. Umiddelbart kan vi ikke se nogen grund til at  
   Duo’en skal spændes ned. De skal have spilfører med, som skal 
   tjekkes ud på vores spil. Jeppe snakker med Jan Bagge. 

        Klubhus  Vi har fået et oplæg med ideer fra Svendstrup. Stuen står højt på 
   listen, specielt loftet og maling af vægge og vinduesrammer. 
   Der er en rygningsplade der skal sættes på plads. 
   ”Forbryder”-tavle er sat op på vægen i gangen i klubhuset. 

        Ansøgninger Bo og Marianne ansøger om at bygge hytte ved siden af Niels 
   Christian og Kirstens. Det må de gerne. 

7. Flyvning.
        Ansøgninger fra medl. DM datoerne korrigeret til 17 til 27. maj og ikke som der står 
   på hjemmesiden 16 til 26. maj. 
   Kim, Jesper og Søren søger om at låne P6 med til Frankrig, de kan 
   få lov at have den væk fra Kaldred i 2 weekender. 
   Snak om at få P2 med derned og kravene til det. 

8. Langsigtet planlægning. 
        Krystalkugleudvalg Dannet af Mads Degnegård, Joachim Hegelund, Søren Ze-
    bitz og Kim C. Zambrano og evt. Erik Trudsø. 

10. Eventuelt.  Forslag om at invitere klubhusformand, værkstedsleder, fly-
    vechef med flere med til møderne på skift. 
    Arrangere et møde med KF. 

11. Næste møde. Mandag d. 21. maj hos Axel kl. 18.30 
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Referat af bestyrelsesmøde 30/05-2007 
Tid og sted  30. maj 2007 kl. 18.30 hos Axel. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim C. Zambrano, Marianne 

Watz, Mads Degnegaard og Jeppe Nicolaisen og besøg af Frank 
Svendstrup. 

1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. april 2007 er godkendt. 

2. Administration. 
        Post ind  IT- og Telestyrelsen fremsender papirer på kaldesignal til JGX. 
 Brev fra banken i Finland vedr. ham der har svindlet mod PFG i han-

del med brugt logger. 
 Biblioteksstyrelsen fremsender skema for udfyldelse vedr. dokumen-

tation for udsendelser i 2006. 
Eskebjerg Vandværk sender indkaldelse til generalforsamling. 
PBS fremsender regler og prislister. 
Nyt registreringsbevis på ZW. 
Bekræftelse fra SLV på at de har modtaget papirerne på den nye 
Discus. De har modtaget det den. 25. maj. 

        Post ud  Udfyldt skema returneres til Biblioteksstyrelsen. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Torger Tokle – Aktiv, Niels Jakobsen – Aktiv. 
Thomas Rønn - Passiv fra Aktiv, Jørgen Lolk Mollerup – Aktiv fra 
Udlandsmedlem. Kenneth Rene de Voss – Passiv fra Aktiv. 

        Uddannelse Omprøve i S-teori afholdes den 9. juni. 

        Medlemsmøder   Der har været sommerlejr- og Frankrigsmøde. Fly-fordeling 
er  indsat på Wikien. 

        PR-arbejde Oldboys dag på lørdag den 2. juni, med indvielses af gården, der 
holdes kl. 11. 
Hvem står for mad om aftenen? 
Vedr. udlån af Polyt S til Herning og andre formål. Bestyrelsen me-
ner at Kristoffer og Søren kan råde over den, såfremt de er enige 
om udlån. De priser der har været oppe for udlån finder vi rimelige. 
Pengene der kommer ind på leje er øremærket til Polyt S’s vedlige-
hold og videreudvikling. 

4. Materiel. 
        Fly  Duo’en står på værkstedet, de er ved at sætte nye wirer i. Det vides 

ikke om den bliver klar til old-boys. Alle andre fly er flyvende. 

        Transportvogn Vi har en transportvogn på Schweizisk register, der skal bestilles tid 
til syn og den skal køres til syn. Derefter skal den omregistreres. 
Den står i Lyngby.  Kim og Marianne kigger på det. Tanner skal ha-
ve pladerne og original registreringsattest. 
Erik foreslår at vi søger om penge til Polyt S. Det videregives til Po-
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lyt-S holdet. 

        Spil Der tabes rigtig mange forfang. Der skal findes en løsning, der er 
forslag om at bruge samme system som med skiløb og laviner. 
Mads undersøger mulighederne. 

 Der skal indkøbes korrekte ringe, og andre ting til at lave forfang 
med.
Der er forslag om at skifte til kun at køre med et sprængstykke. Finn 
tager det op med flyvechefen. 

        Generelt  Der indkøbes spande, vaskeskind og maling til nyoptegning af mær-
ker i hangaren. 

5. EKKL. 
        Flyveplads Der skal gøres noget ved carporten, den er ved at falde  s a m m e n . 

Finn kigger på midlertidig understøttelse af den, han mener at den 
skal tømmes til vinter, det er ikke sikkert den holder til  sne. 
Der skal nedsættes et udvalg til at komme med et forslag til trailer-
hangarprojekt. Finn stabler et udvalg på banen. 
Vi efterlyser en generel udviklingsplan for flyvepladsen fra ApS’et. 

       Klubhus  Krystalkugleudvalgets supplement til Svendstrups planer, blev udle-
veret.
Svendstrup gennemgik sine ideer til klubhuset, disse er givet til be-
styrelsen pr. mail. Maskinhuset skal der ikke gøres noget ved. Østre 
anneks står Bo Leth for, Lars og Svendstrup sørger for varmepanel. 
Sovesal får installeret radiatorer. 
Stuen / kontor på 1. sal, ledningsrod ordnes, radiator som ledninger 
hænger ned over fjernes, der hænges gardiner op i vinduerne. 
Stuen har fået nyt loft og nyt el, loftet skal skiftes så det bliver som i 
køkkenet, Finn kigger på det, der etableres nogen internetstik i stu-
en. Væggene males / pudses hvide. 
Der etableres bibliotek i stuen, dette er allerede i gang. Loft lamper-
ne skiftes til nye lamper i stil med dem i køkkenet. Det store ekstra 
bord erstattes med klapborde, der kan stå i maskinhuset når de ikke 
bruges. 
Briefinghjørnet kunne forbedres med en it-skærm / lærred hvor in-
struktørens pc kan kobles op på. 
Den murede pejs med mursten og ødelagte fuger fjernes og erstat-
tes med en passende brændeovn. 
Gulvet skal laves. 
Udendørs etableres passende afskærmning mellem ”parkering” og 
vejen.
Der mangler en håndplæneklipper. Den gamle virker ikke mere. 
Dette er tanker til forbedringer der kan laves hen af vejen, en rette-
snor for den retning vi arbejder mod. 
Krystalkugleudvalgets supplement er tagrender på huset, bar i stu-
en, renovering af facaden, skabsplads på sovesalen. Hylder på ba-
deværelserne, gardiner på soveværelset. 
Der laves ikke en decideret prioritetsliste, da det er meget om at 
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finde folk til at udføre opgaven og skaffe materialerne til det. 
Vestre anneks: alkoven rives ned og der etableres nye hylder. 
Kunne man gøre vestre anneks godt nok i stand til at man kan ind-
rette til batterier der. 
Opslagstavler til gangen til ”forbryderalbum” i gangen. Dartskive, 
bordfodbold, raflebagere, kortspil, skakspil og den slags til den hyg-
gelige aften i klubhuset. 
Diskussion om de nævnte punkter. 
Initiativ til nyt gyngestativ søges. 

7. Flyvning. 
        Ansøgninger fra medl. Ansøgning fra Christina og Joachim om at låne P2 med til 

Frankrig. Der skal være styr på hvem der kører den ned og hvem 
der kører den hjem, der skal være to piloter pr. weekend. Det skal 
godkendes af flyvechefen. Kim giver svar til holdet. 

8. Langsigtet planlægning.
        Krystalkugleudvalg har kommet med input til klubhuset. 

11. Næste møde. Onsdag d. 27. juni Jeppe arrangere på værkstedet kl. 18.30 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

SM 1. del 2007 
1. del af SM 2007 blev afholdt på Tølløse den 4-6. maj 2007, vi havde to fly med. P2 igen 
i år med Morten Bennick og Felipe Cvitanich, samt Joachim Hegelund og Mads Degne-
gård. P6 er med for 2. gang med Søren Zebitz. 
Der blev 2 gyldige flyvedage ud af 3 mulige. 
Efter 1. del ligger P2 på en 4. plads mens P6 ligger på en 14. plads. 

2. del af SM foregår på Konsted flyveplads den 31. august til 2. september 2007.  
Vi ønsker held og lykke. 

# 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 
14. P6 Søren Zebitz Nielsen PFG Discus 623 
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TERMIK-Ligaen:Uge 27 resumé : Top 3 opgaverne 05-07-2007 13:51:37 (804) 
Points Opgave Pilot Klub 

652,5 Varighedsopgave på 02:36 og 
en højdevinding på 875m Jeppe Torben Nicolaisen Polyteknisk Flyvegruppe 

TERMIK-Ligaen
Hvordan går det så for PFG i denne regnvåde sommer. 
Det første man i dag kan se når man kigger ind på TERMIK-Ligaens hjemmeside er at 
vores formand er på forsiden. Tillykke med det, Jeppe. 

Samlet set går det godt for os i gruppe 2, vi ligger på en solid 2. plads efter Vejle som har 
indtaget 1. pladsen. Der er 10635,2 point ned til Fyn på 3. pladsen og 13717,6 point ned 
til Aalborg som ligger til nedrykning sammen med Tølløse.  

Kigger vi på varighedsflyvninger ser vi at PFG indtager 3 pladser i top 5. Det er rigtig flot. 

Mon ikke vi kan håbe på at sensommeren og efteråret byder på godt flyvevejr så vi kan få 
endnu flere gode flyve oplevelser og gode point. 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division 05-07-2007 13:44:23 (804) 
  Opgaver   
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 
1 24387,9 21 37 Vejle Svæveflyveklub Op 
2 22613,7 24 49 Polyteknisk Flyvegruppe Op 
3 11978,5 14 17 Fyns Svæveflyveklub   
4 10819,0 13 15 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub   
5 10275,1 13 17 Kolding Flyveklub   
6 9252,2 7 9 Nordsjællands Flyveklub   
7 8896,1 9 15 Aalborg Aero Sport Ned  
8 8456,2 9 13 Tølløse Flyveklub Ned 

TERMIK-Ligaen:Opgaver sorteret efter Varighed 05-07-2007 13:44:21 (804) 
Nr. Varighed Pilot Klub Dato Points H.vinding 

1 05:42 Mads Christian Degnegaard Polyteknisk 
Flyvegruppe 2007-05-20 1239,3 1281 

2 05:26 Joachim Hegelund Polyteknisk 
Flyvegruppe 2007-04-14 969,2 514 

3 05:13 Walter Christensen Fyns Svæ-
veflyveklub 2007-04-21 782,5   

4 05:13 Jørgen Modvig Vejle Svæ-
veflyveklub 2007-05-20 1197,1 1382 

5 05:11 Brian Hansen Polyteknisk 
Flyvegruppe 2007-06-03 1079,6 1007 
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Velkommen og Tillykke

Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Mikkel Solhøj Nielsen (Aktiv) 
Torger Tokle (Aktiv) 
Niels Jakobsen (Aktiv) 
Anders Hvid (Aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Christian Andersen (Aktiv) 
Anders Hvid (Aktiv) 
Niels Jakobsen (Aktiv), der har skiftet klub til Slaglille. 

Tillykke med nye fly: 

Niels Madsen og Mogens Møller, der fik deres Ventus bT hjem kort før sæsonstart. 
PFG har fået vores nye Discus bT hjem, men vi venter stadig på registreringsbevis og 
luftdygtighedsbevis fra SLV. Bortset fra det, er flyet klart til at komme ud og flyve! 
Bo Leth Andersen var i Kristihimmelfartsferien på besøg på kaldred med sin nye DG 300, 
den har konkurencebetegnelsen U3 

Tillykke med omskolingerne: 
Brian Hansen der den 3. juni blev omskolet til Astir, efter at have fløjet sin 5 timers sølv-
betingelse. 
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Tillykke med sølvbetingelserne: 
Joachim Hegelund fløj sin sølvhøjde søndag den 1. april, med en højdevinding på 1048m. 
2 uger senere satte han sig i P4 og fløj 5 timer og 25min hvormed han fik sin 2. sølvbetin-
gelse i hus - 5 timeren. Hans eneste kommentar til flyvningen var ”så må Mads se at tage 
sig sammen” - det gjorden han så, og sidst i april fløj Mads sin sølvhøjde, med en højde-
vinding på 1135m i P4. den 20 maj indhentede han så Joachim ved at flyve 5 timer og 42 
min i ZW. Hermed har de begge to sølvbetingelser i hus - hvem bliver den først til at få 
50km stræk og hele sølvet i hus? 
Endelig fløj Brian Hansen sin 5 timers den 4. maj.   

Tillykke med certifikatet: 
Fredag den 4. maj bestod Joachim Hegelund sin S-prøve, han skulle have fløjet SM sam-
me dag, men Mads overtog velvilligt pladsen i forsædet af P2 for at Joachim kunne aflæg-
ge sin prøve hjemme på Kaldred. 

Tillykke med solo: 
Kristina Hansen har startet anden uge af sommerlejren med at gå solo, stort tillykke med 
det.

Der har været afholdt S-teori prøve og vi kan ønske tillykke til: 
Frank Svendstrup 
Joachim Hegelund 
Kirsten Skouv 
Kristian Skouv 
Kristina Hansen 
Mads Degnegaard 
Marianne Watz 
Peter Bæk 

Indvielse af Knu’s gård

Lørdag den 2. juni blev vores nyrenovere-
de solgård indviet. Anita klippede ”snoren” 
og Formanden holdt tale.  
Der blev serveret Jordbær og lidt til ga-
nen.

Nu er solgården klar til danne rammen om 
mange gode aftner med ild i grillen, god 
mad og en enkelt svæveflyver-historie eller 
to.



32

Hvornår Hvad Hvor 

Juli.
Man. 16. juli - Fre. 03. aug. 
Man. 23. juli - Tors. 02. Aug. 

Flyvelejr 
SunAir Cup 

Sisteron
Arnborg 

August.
Søn. 05. aug. - Fre. 11. aug.  
Søn. 19. aug. 
Lør. 24. aug. - Søn. 25. aug. 
Fre. 31. aug. - Søn. 02. sep.  

Talentkursus 
Nordisk Svæveflyvedag 
IPA-fly-in 
SM 2. del og BØF rally 

Arnborg 

Kaldred 
Kongsted 

September.
Lør. 01. sep. - Søn. 09. sep. Sensommerlejr Kaldred 

Oktober.
Lør. 27. okt. Væddemålsfest Kaldred 

November
Tors. 15. nov. Kl. 19.30 Sæsondebriefing og vinter-

planlægning 
Værkstedet

December
Ons. 12. dec. Kl. 19.30 Glögg- og Billedaften Værkstedet

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

Kalender 2007 


