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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Jeppe Torben Nicolaisen. 
Forsidebilledet: Øye i KV med Nekselø i baggrunden, lørdag den 13. oktober 2007. 
Foto: ETJ fra bagsædet af P2 med SZN som ”pilot in command”. 

Tryk: Vestre Kopi A/S, DTU afd. – Oplag: 230 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  
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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 
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Klubhusformand: 
Frank Svenstrup 
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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.kim@gmail.com 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com 

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

Deadline for materiale til næste blad: 30. 
november 2007.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Jeppe T. Nicolaisen
formand@pfg.dk 

Formandens dragehale
En sommer med masser af oplevelser er ved at gå på hæld.  
For nylig er IPA fly-in blevet afholdt, med stor fest i hangaren fredag aften hvor Kbh. 
Politiorkester troppede op og underholdt alle de fremmødte fra ind- og udland. Lørdagen 
bød på et rally med 8 deltagende fly og efterfølgende mærkelandings-konkurrence. 
Dagens helt store højdepunkt var den flotte flyveopvisning, hvor gruppen Chip Chaps 
viste hvad seks Chip Munk’s kunne præstere. 

Trods det noget utilregnelige danske sommervejr, 
blev der i sommerlejrens første uge fløjet alle dage 
på nær en enkelt hvor det øsregnede. Det var i 
øvrigt samme dag vi fik en ny attraktion på 
Kaldred, da en flok af de fugle, som normalt 
opholder sig på Saltbæk Vig fandt sig et nyt 
paradis for vadefugle, nemlig i pladsens østende. 

Mellem 1. og 2. uge af sommerlejren havde vi ko-
festen, og for kun 3. gang i løbet af 30 år, måtte 
den foregå indendørs. Dog var der en flok vikinger 
som ikke lod sig slå ud af vejret og indtog 
festmiddagen under åben himmel.  
Ud på aftenen blev der budt op til dans og en 
blanding af PFG’ere, KF’ere og Værløsefolk indtog 
stuen med Les Lanciers.  
I sommerlejrens 2. uge gik Kristina Hansen og 
Thomas Skovby Andersen solo og Frank 
Svenstrup bestod S-prøven og kunne generhverve 
sit ellers deponerede S-certifikat nr. 417. 

Efter en veloverstået sommerlejr rykkede en stor gruppe af PFG’ere teltpælene op, og tog 
turen til Sisteron for at udnytte de gode vejrforhold med temperaturer på omkring 35 
graders varme og nulgrad i 4 km. Med på turen var bl.a. P2 og P6 som blev brugt flittigt, 
og der blev bl.a. opnået guldhøjder, opgaver på 500 km.  
Kun en enkelt frivillig hviledag blev det til, dog ikke for P2 og P6 der fløj alle dagene. 

Til SM 2. del mødte Joachim, Mads, Søren, Kristina, Morten og Felipe op på Kongsted 
flyveplads med P2, P6 og CB for at vise PFG-flaget. Vejret tillod ingen 
konkurrenceflyvning, men til gengæld blev det til en god fest lørdag aften. Og den 
endelige placering var Søren i P6 på er 4.plads, P2-holdet på en 6.plads og en 
overbevisende 1.plads til Johny Johansen fra KF i OP. 

Selvom sommeren har været en blandet vejrfornøjelse, nåede både Joachim og Stefano 
at få deres sølvstræk i hus. Sensommerlejren blev afviklet med to flyvedage og et par 
gode flyveture af ca. tre timers varighed. 

Selvom sommeren nu er ved at gå på hæld kan vi alligevel her i sensommeren sole os i 
en rigtig god nyhed: søndag d. 16. august fik HY endelig efter lang  
tids venten luft under vingerne, og at dømme efter flyvechefens  
store smil gjorde det ikke noget, at der ikke var termik den dag. 
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Kassererens spalte
Efter at marts og april med 106 timer blev den bedste sæsonstart i PFG i 12 år, må det 
siges at den følgende del af 2007 har været noget skuffende, dog med en fin Frankrigs-
tur til at hjælpe lidt. Men august er målt i flyvetimer blevet den dårligste august vi har i 
statistikken! 

Ikke desmindre viser det sig, at vi i 2007 til og med august allerede har fløjet mere end de 
464 timer vi fløj i hele 2006! Så helt galt er det jo ikke i år! 

På medlemssiden går det helt godt, idet vi med 4 indmeldelser i september igen er oppe 
på 67 medlemmer, ligesom vi var i maj. Faktisk tæller vi 7 aktive studerende mere end for 
et år siden, hvilket lover godt for fremtiden! 

Flyvestatistik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo Discus (P2): 154:21  Discus (P6): 124:32  Astir (W7): 34:50 
ASK-13 (A3):      88:02  Junior (P4):   41:07  Junior (ZW): 30:08 

Der er lavet 927 spilstarter og 43 Polyt-5-flyslæb på Kaldred for PFGs klubfly. 

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

1. Søren Zebitz Nielsen  S-pilot   83:26  53 starter 
2. Joachim Hegelund   S-pilot   65:53  80 starter 
3. Kim Cecilia Zambrano  S-pilot   39:11  38 starter 
4. Kristina Hansen   ensædet elev  26:31  58 starter 
5. Axel Morgenstjerne  S-pilot   26:00  21 starter 
6. Niels Christian Nielsen  S-pilot   21:32  11 starter 
7. Mads Christian Degnegaard S-pilot (tillykke!) 20:03  47 starter 
8. Peter Fischer Jensen  S-pilot   14:25    4 starter 
9. Jeppe Torben Nicolaisen  S-pilot   14:15  39 starter 
10. Gregers Lundh Emmering tosædet elev  10:33  67 starter 

Medlemsstatistik september 2007:
67 aktive, heraf 21 studerende, 3 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 91 passive medlemmer. 

I alt 164 medlemmer samt 1 prøvemedlem. 

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
Maj 64:18 44:54 80:54 95:21
Juni 67:24 77:52 100:24 73:32
Juli 202:07 193:56 221:33 203:05
August 35:29 47:56 48:44 80:55
I alt 475:28 409:39 545:18 512:14
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Referat af bestyrelsesmøde 16/08-2007 
Tid og sted  16. august 2007 kl. 18.30 hos Mads. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Kim C. Zambrano, Marianne Watz, Mads  
   Degnegaard og Jeppe Nicolaisen. 

1. Referat godkendt Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. juni på værkstedet foreligger 
   ikke. 

2. Administration 
        Post ind  Unionen har udsendt meddelelse, med at TMG’er snart ikke kan 
   købes uden moms, så de bliver 25% dyre at købe dem. 
   Bygge og miljø sender fugtmålinger på taget, efter genmålinger viser 
   det sig at der ikke er nogen problemer med fugt i taget. 

        Post ud  Brev sendt til et medlem  om manglende betaling af kontingent, eller 
   udmeldelse. 

        Medlemmer Martin Blædel - passiv fra aktiv, Nicolas Rebiz - udmeldt fra aktiv, 
   Rita Håkan - udmeldt fra passiv, Vivian Bondy - udmeldt fra passiv. 
   Vi har 63 aktive for tiden og 160 totalt. 
   Der er meget snak om at der ikke bliver taget hånd om de nye  
   elever, kan det blive et punkt på briefinglisten at der bliver udnævnt 
   en til at tage sig af de nye. Der skal fokus på oplæring i   
   pladsfunktionerne. 
   Lave en markorganisations tjekliste som tillæg til elevlogbogen.  
   Niels Christian Jakobsen har skiftet fra aktiv til aktiv hos Slaglille. 

        Uddannelse Søren Zebitz har været på talent kursus. LSR skal uddannes som S-
   kontrollant. 

3. Økonomi
        Status - PFG Likviditeten er på omkring 15.000. 
4. Materiel
        Fly  P4 har elektriske problemer. Joachim og Mads tager sig af det. 
   HY flyver stadig ikke, vi har endnu ikke fået papirerne fra SLV. 
   P6 har problemer med batteriet, den mister spændingen for hurtigt. 
   Kim forhører sig med Søren hvordan det er gået på talentkurset og 
   følger op på sagen. 

        Wirehentere Der skal sættes et lille skilt i med hvornår og hvordan man må/kan 
   skifte til 4-hjulstræk. 

        Generelt  Materielle problemer skal noteres på Wikien. Status på materiel skal 
   udskrives sammen med flyvelisten. 

5. EKKL
        Flyveplads Der er et forslag til høring omkring luftrum over Kaldred, vi bør  
   indsende en indsigelse fordi det vil hæmme vores muligheder for at 
   flyve under 1000 fod omkring pladsen. 
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

        Klubhus  Snak om at vi skal have vores egen internet forbindelse, kryptering 
   af forbindelsen over til KF. Kommer spam indefra eller fra udefra 
   kommende, der logger på vores net. 

        Ansøgninger: Søren Zebitz har sendt en mail med ønsker omkring indkøb af  
   vingehjul og stang til P6, P2 og HY flyene. (HY har allerede). Ønske 
   om slange og måler til påfyldning af vand i vingerne. Samt ønske om 
   at få P2, P6 og HY vognen tempo 100 godkendt. 
   Pumpe, slange og måler må gerne indkøbes og installeres, i  
   samarbejde med KF. HY vognen har vingehjul og trækstang, denne 
   kan også bruges til P6 så det må være nok med dette ene sæt lige 
   nu. Vi syntes ikke der skal indkøbes til P2. 
   Tempo 100 er ikke aktuelt da en sådan tilladelse gælder til en  
   bestemt bil og trailer og kun gælder i et år af gangen. 

6. Værksted  Hvordan kan det være at Polyt S ikke er sat til?

7. Flyvning
        Generelt  Der har været stor ekspedition til Sisteron, begge klubfly er blevet 
   flittigt brugt. Der er fløjet 202 timer i klubfly i juli. P6: 58 timer, P2: 95 
   timer. Samlet har vi fløjet 440 timer på klubfly, Astir’en har fløjet 32,5 
   timer i år. P4: 39 timer og ZW: 28 timer. Indtil nu i år. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg De har endnu et møde i næste uge, og inviterer derefter til 
   medlemsmøde sidst i september. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt blev udsendt i juli. 

11. Næste møde Torsdag d. 27. september hos Marianne, kl. 18.30 

Krystalkugleudvalget 2007 
Ved generalforsamlingen i vinters blev der foreslået, at der blev nedsat et 
nyt krystalkugleudvalg, der skulle bruge krystalkuglen til at se lidt ud 
over "bare" udskiftning/nyindkøb af fly. Erik Trudsøe, Peter Siboni, Mikkel 
Wahlgreen, Joachim Hegelund, Søren Zebitz, Mads Degnegaard og undertegnede 
har taget handsken op og hentet inspiration fra nær og fjern. Hen over 
sommeren har vi holdt en række møder og nu hvor røgen er ved at lægge sig, 
vil vi gerne præsentere resultatet. 

Så møde op på DTU, bygning 208, auditorium 51 d. 21. november kl. 19:30 og 
hør krystalkugleudvalget 2007's forslag til PFG 2012! 

Kim C. Zambrano
kcz@pfg.dk 
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En PFG’ers oplevelser og eventyr i Sisteron 

”Kan vi ikke ligeså godt spise med inden vi kører? Der er biksemad hos KF.” Klokken blev 
temmelig mange inden vi søndag aften rullede ud fra Kaldred i min (i hast) indkøbte 
Passat og Bos (mere velovervejede) Octavia, med hhv. P6 og P2 på slæb og Søren, 
Louise, Kristina, Joachim og undertegnede indeni bilerne på vej mod Sisteron. Vi havde 
aftalt at overnatte hos Eriks venner lidt syd for Frankfurt og ved brug af lidt høkerregning 
kom vi frem til, at vi ville være der på et meget sent tidspunkt alt efter synspunkt. Ganske 
rigtigt lagde vi os til at sove på et fremmed stuegulv ved 8-tiden om morgenen. Erik og 
Jacob var ankommet noget før og hjalp os til rette. Ved 13-tiden kørte vi videre. Forinden 
var Eriks bil lige ved at køre uden ham. Vi stod i køkkenet og prøvede at få øjne. 
Pludselig smækker Erik sin kaffekop ned, styrter ud af døren og kort derefter kan vi, 
gennem køkkenvinduet og hen over hækken udenfor, følge ham i en imponerende sprint 
ned ad gaden…?! Det viser sig, at håndbremsen på hans bil ikke var trukket… åh ja, det 
grinede vi meget af den sommer. Søren reddede dagen ved at kaste sig ind i bilen, så det 
var godt, den (heller) ikke var låst. Bortset fra denne lille hændelse var turen lang, men 
uden yderligere incidenter (at Joachim og Kristina tog på ufrivillig sightseeing er historien 
uvedkommende). 

Vi slog lejr i det sydlige hjørne af 
campingpladsen. Jacob havde et eget 
telt og Søren og Louise boede sammen i 
Sørens telt, måske som en lille stresstest 
inden de skulle hjem og flytte sammen? 
Erik havde lånt Axels telt og det blev 
tilholdssted for diverse fælles grej (ud 
over Erik selv). Det blev slået op af 
Joachim og Kristina i buldermørke og 
resultatet var derefter; skævt, men 
funktionelt og sådan blev det stående i 2 
uger. Jeg havde, foruden telt, udstyret 
mig med partytelt, masser af puder og 
stofstykker i passende længder og 
kunne allerede se mig selv nonchalant 
henslængt med en bog (eller et glas et eller andet) omgivet af spændstige, unge mænd i 

lændeklæder… og termikhatte. Nå, 
der blev faktisk ikke så meget tid til 
at slænge sig, for så var der briefing, 
flyudpakning- og pakning,  start-
aktivitet, swimmingpool, laven 
diverse ting der skulle repareres, 
handlen ind og laven mad, drikken 
vin og soven, løben rundt og spørge 
efter loggerkablet (det tror jeg 
samtlige klubpiloter brugte ca. 10 % 
af deres vågne tid på), føren 
logbøger, udflugter og…. you know 
the drill. Kristina havde også 
medbragt et partytelt, så tilsammen 
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blev det et udmærket hænge-ud sted med traditionelle plastikstole og bord (konstant 
dækket af logbøger, solcreme, tallerkener og andet nødvendigt udstyr). 

Tro mod mig selv startede jeg med at sove længe og komme til mig selv den første dag 
(den eneste dag jeg aktivt slængede mig). Niels Christian fløj den første tur i P6. Hen på 
eftermiddagen kørte vi til Sisteron for at handle mad. Det var helt utroligt hvad Camp PFG 
satte til livs i løbet af de 2 uger af chips, saltstænger og colaer ud over den ”rigtige” mad!  

Så gik det ellers derudaf med flyve- og udflugtsdage. Det var første gang Søren og 
undertegnede fløj solo i Frankrig så jeg kan uden at overdrive sige, at det var 
spændende. Og fantastisk!!! Det gik udmærket og jeg var fint tilfreds med at flyve lokalt. 
Det tog et par dage før jeg vovede mig ud i skræntflyvning for tænk nu, hvis det ikke 
virkede (typisk kvinder, tænker den større del af læserne nu, og… nåja, det er det vel, for 
Søren gik straks i gang med at arbejde på at få lov til at flyve stræk). Men skrænterne 
virkede og selv kortlæsningen gik fint J. Jeg tog også en tur i P2 med Felipe og vi tog til 
Felipes stambjerg, Alpes d’Huez og gletcheren. Fin tur. Vi lærte alle at se vurderende op 
på himlen og nikke ”hmm, lennier” eller ”rotorsky” og Søren fik endda en guldhøjde i hus. 
Både P6 og P2 fløj hver eneste dag vi var i Sisteron. Selv nåede jeg 5 dage med P6 og 1 
tur i P2.

Der blev foretaget et utal af 
udflugter til badegauchen, den 
store og den lille, til omkring-
liggende bjergtoppe og byer. Især 
den traditionsrige fotosession var 
et hit. En ekspedition bestående 
af primært de ikke-flyvende 
(Jacob og Louise) drog af sted 
udrustet til tænderne med 
kameraer og walkietalkies til 
toppen af husbjerget, L’Hongrie. 
Så blev der kaldt op i værste Top 
Gun stil (Damn, ikke engang i 
Frankrig kan man blive fri for den 
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film!), selv Louise, der var radiojomfru lød som om hun aldrig havde bestilt andet end at 
tale i radio. Der var ikke nogen mangel på modelaspiranter. PFG er åbenbart befolket af 
skabs-linseluse. Fly kom susende for fulde gardiner fra de fjerneste bjergtoppe og der var 
en trafik frem og tilbage foran kameraholdet, der overgik enhver paparazzifotografs 
vådeste drøm og som nødvendiggjorde etableringen af et holdingpattern. Der kom da 
også en flot samling fotos i kassen og ingen kom til skade, hverken i luften eller på jorden. 

Vores måltider blev indtaget ”hjemme”, i Sisteron (hvor køkkenet typisk var lige ved at 
lukke når vi kom anstigende med rumlende maver) eller hos Madame. En af de sidste 
aftener stablede vi en fælles grillaften på benene ved at låne klubhuset og dertilhørende 
grill. Det viste sig ved optællingen at temmelig mange var tilmeldte, både PFG’ere, 
Værløsere og en stor del af den franske ”stab”. Vi mente dog, vi sagtens kunne nå en 
udflugt til den store gauche inden aftensmaden.  
Familien Niels Christian, Erik, Jacob, Bo og undertegnede drog af sted i de sædvanlige 
35-36 graders varme og lejede 
en kano og en vandcykel med 
rutchebane (Erik prøvede at bilde 
os ind, at det var for børnenes 
skyld) og så drog vi op ad floden. 
Det viste sig at være temmelig 
langt til enden af gauchen, men 
det lykkedes Bo, Jacob og mig at 
komme et godt stykke derop af i 
kanoen. Det var en smuk tur og 
vi nød udsigten. Det fik vi til 
gengæld ikke tid ti l på 
tilbagevejen, der foregik i strid 
modvind. Turen blev ca. 2 gange 
så lang som nødvendigt, idet vi 
meget uhensigtsmæssigt og 
ufrivilligt padlede på kryds og 
tværs hen over floden. Så snart vi fik øje på de andre på vandcyklen, entrede vi den og 
smed Erik og Niels Christian over i kanoen. Så brugte vi den resterende tur til at beklage 
os over ømme benmuskler i stedet for ømme armmuskler. Der var ikke tid til at bade eller 
andet tant og fjas, for vi skulle skynde os hjem og forberede aftenens grillfest.  

Indkøbs- og forberedelsestiden var 
pludselig ret kort, men tilbage på 
pladsen gik Erik ud og stampede en 
mængde snittedamer op af jorden 
(nødvendige til snitning af salat til ca. 50 
personer) og vi fik endda tid til at 
forsmage Jacobs velkomstdrink. Jacob 
havde fået ry for at være noget af en 
bartender, fordi han engang har blandet 
en drink. Drinksbowlen fik gradvist 
karakter af kødsuppe efterhånden som 
myggene mødte sit endelige i den. 
Dermed selvfølgelig ikke sagt, at den 
ikke blev drukket til sidste dråbe. Det 
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Kim C. Zambrano
kcz@pfg.dk 

blev en hyggelig aften og det var sjovt at snakke lidt med de lokale til en forandring. 

Og endelig… flyv kylling! 
Historien mister jo lidt sin 
charme i lyset af de senere 
begivenheder, men ikke desto 
mindre var vejen udenfor 
pladsen en del af Tourens rute. 
PR delegationen var på 
s t i kke rne  (PR-che f  og 
assistent) og duo vognen blev 
behørigt stillet op ude ved 
vejen med banneret og 
påskriften ”Flyv Kyll ing” 
sammen med et assorteret 
udvalg af piloter med familie. 
Formiddagstimerne gik med at 

se på det forbikørende 
reklametog og indsamling af 
unyttige reklamegadgets (et 
af dem sidder i denne stund 
på min rygsæk). Endelig kom 
le grand finale: cykelrytterne! 
De susede forbi på ca. 5 
sekunder og så var showet 
ovre. Vi nåede for øvrigt at 
blive foreviget i samlet trop 
foran traileren til en lokal avis. 
Desværre fik vi ikke fat i en 
kopi af billedet. 

Tja, efter 2 uger var det tid til 
at vende næsen hjemad. Søren og jeg overvejede muligheden af at Søren kunne flyve P6 
til Gap, hvor Louise og jeg kunne samle ham op med traileren. Det må blive næste år!  
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Tøser på Arnborg

I weekenden 25-26 august blev sommerens tøsetræf traditionen tro afholdt på Arnborg. 

Lørdagen startede med fælles 
morgenmad inden dagens briefing. 
Vejret var ikke til stræk men dog til 
lidt flyvning, så vi pakkede Twin-
Astiren og LS8 ud.  
Twin’en blev fløjet med Helle som 
instruktør i bagsædet og vi andre 
tog på skift en tur i forsædet. Det 
var fantastisk endelig at se Arnborg 
fra luften, efter at have besøgt 
Arnborg flere gange, bla. Til sidste 
års tøsetræf uden mulighed for at 
komme i luften. 
Jeg selv og Helle, havde dagens længste flyvetur på 38 minutter, en dejlig om ikke særlig 
nem tur, med svag termik, megen vind og lav base. 
Kim som også deltog fra PFG brugte dagen til at blive omskolet til LS8. 

Efter en god dag på pladsen kørte vi til Herning og spiste, under middagen og de senere 
aftentimer i en af hytterne, gik snakken bla. om Agnetes deltagelse i VM og div. traktorer. 

Dagen efter blev Twin’en igen pakket ud og Helle og Betina tog et flyslæb, det endte med 
at blive dagens eneste flyvning da de ikke nåede tilbage til pladsen og lavede en fin 
landing på en nabomark. 

Vi var 7 piger til dette træf, ikke så mange som vi gerne ville være, men dog nok til at få 
nogle hyggelige timer sammen. 
Mænd og kærester til 3 af os var også med på Arnborg for at passe børnene, og når de 
nu var der, lykkedes det os at lokke dem til at køre spil og enkelte andre små praktiske 
ting.

Vi håber at vi bliver endnu flere 
tøser til vinterens træf, som skal 
holdes på sjælland. Stedet er 
endnu ikke fastlagt. 

Vil man læse mere om hvad vi går 
og laver, så kig ind på vores blog: 
www.smukflyv.blogspot.com 
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Store P2 og lille P2
Den 18/8 2007 fik store P2 besøg af lille P2, som er bygget af Poul Munk der er en 
bekendt af Jan Jarshøj,  i skala 1:3, den vejer 16 kg. 

Modellen er imponerende flot udført i sine 
detaljer, og meget tro mod  
originalen. Selv instrumenter og 
betjeningsgreb i cockpittet er  
skalamodeller - og instrumentbrædtet, er 
malet med den  
rigtige instrumentbrædtsmaling leveret fra 
DanGlide! 

Det vides ikke, hvem der har stået model til 
de to små piloter. 

Store P2 havde den dag problemer med 
manglende kompression på bagerste  
cylinder, og Øye konstaterede at det skyldtes 
at snøfteventilen havde løsnet sig. Et 
problem som det lykkedes ham at afhjælpe på stedet! 

Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 
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Vinter sæsonen nærmer sig, og fokus kan så småt flyttes fra EKKL og flyvning til 
Lundtofte og vort dejlige store værksted. 

PÅ værkstedet er der i løbet af sommeret sket ting og sager, og det vil vi gerne benytte 
week-enden 03. nov. Og 04. nov. 2007 til at vise frem,  samtidig med at vi kan forberede 
vintersæsonens arbejde, få gjort rent og ryddet op m.v.  

Kort sagt: kom og kik, kom og hjælp. - Kom, iklædt godt humør og arbejdstøj.  der er 
masser af små - og en enkelt stor - opgaver hvis udførelse vil gøre værkstedet endnu 
bedre. 

Vi mødes lørdag kl. 10:00, og igen søndag kl. 10:00.  Man behøver ikke nødvendigvis at 
komme begge dage, men jeg håber naturligvis at der vil komme rigtigt mange på begge 
dage. 

Vi starter begge dage med lidt morgenbrød og kaffe. 

Vel mødt. 

Og så baggrunden for det hele:  

Der er siden sidste vinter sket en del 
forbedringer af værkstedet - ikke alle er 
lige synlige, men dog værd at nævne.  

Der er i løbet af sommeren blevet 
monteret to nye radiatorer i fly 
værkstedet samt sat termostatventiler 
på alle radiatorer. 

Peter Fischer har sørget for at vi har 
fået doneret ventiler og regulerings 
termostater. TAK Peter! 

I løbet af sidste vinter blev der 
monteret varmefordelings måleudstyr 
for at kunne lave en mere nøjagtig 
fordeling af PFG’s og PFA’s andele af 
varmeudgifterne.

Erik Baastrup (P) har allerede for flere år siden hjulpet med at vi fik disse instrumenter 
doneret fra firmaerne Kamstrup og Belimo. Vi takker mange gange for hjælpen!  

Bestyrelsen har bevilliget penge til at etablere særskilt belysning i SimLab, og udendørs 
belysning på begge sider af bygningen m.v., - Og det er blevet rigtig godt - kom og se.   

Nyt fra værkstedsledelsen

Formænd 
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Et tip fra elektrikeren:  Lyset (i SimLab) skal helst stå på max i de ca. 100 første timer for 
at forhindre at rørene senere skal komme til at flimre. 

Mens vi er ved pengene - og varmeudgifterne - så blev der af bestyrelsen ved samme 
lejlighed godkendt en plan (med finansiering) om at der i næste regnskabsår bliver 
monteret nye porte. 

Der er indkøbt en del nyt værktøj til værkstedet.  Dette værktøj er anskaffet  specielt til 
flybrug.  Det vil sige at det skal behandles "pænt" og kontrollet, ikke ”knokles”, og det skal 
renses af for oliefingre etc. efter brugen, og i øvrigt være opbevaret i aflåst skab/bord ( det 
kan forventes at blive krav fra DSvU og EASA).  Derfor er hertil indkøbt et aflåseligt 
skuffebord.

Blandt dette værktøj er en kalibreret momentnøgle (dyr!) til brug ved visse flyarbejder fx. 
Astir højderor, og ikke mindst - Solo motorer.  Klubben (og klubbens medlemmer) har jo 
efterhånden en del fly med motorer.  Ligeledes er der en elektrisk skruetrækker til - fx P2 
o.a. hvor der er en zillion skruer der skal afmonteres når man skal ind til de ”ædlere” dele. 

Der er blevet etableret en ”Task Force” (sjak med Kirsten Skouv som sjak bajs) som i 
løbet af dette efterår/ 
vinter vil påbegynde en toilet genopretning/modernisering.  Denne modernisering af toilet/
bad vil samtidig bane vej for en mere rigtig opbevaring af diverse brændbare væsker på 
værkstedet, idet vi får frigjort en del af det nuværende ubenyttede badeværelse.  

Som sagt - kom og se, - kom og vær med til at gøre det hele lækkert. 

Der bliver brug for mange hænder! Vel mødt ! 

Med venlig hilsen 

Mogens Møller 

Mogens Møller
mkm@pfg.dk 
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

SM 2. del 
2. del af SM blev afholdt på Kongsted, hvor P2, P6 og CB var med, det blev ikke til nogen 
konkurrence dage, men det forlyder at det var en god fest om aftenen. 
Den endelige stilling til SM er som følger. 

Vi beklager at stillingen som blev bragt i sidste nummer af PFG-nyt var stillingen efter 
første halvdel af SM 2006. 

Vi ønsker Søren tillykke med 4. pladsen og Johny fra KF tillykke med den flotte 1. plads. 

# CN Pilot Club Glider Total
1. OP Johny Johansen KAL LAK 17/18m 1808
2. YD Rasmus Nielsen FFF DG 300 1653
3. 6H Peter Isaksen / Jens Hansen FFF Duo Discus T 1649
4. P6 Søren Zebitz Nielsen PFG Discus 1643
5. 3T Rasmus Heide FFF Nimbus 3T/255m 1553
6. P2 Felipe Morten mfl. PFG Duo Discus T 1341
7. CO Ole Pilgaard VÆR DG 808C/18m 1301
8. YF Klaus Vang ØSF LS 6 1190
9. RN Kaj Jørgensen MSF Discus 1060
10. R8 Claus Elmeros ØSF LS 8/18m 1053
11. VF Carsten Linberg VÆR Duo Discus T 1051
12. OL Marius Ignat / Jens P. Jensen TØL Discus 1047
13. PU Jan Hebnes ØSF LS 6 964
14. X3 Lech Bojanowski ØSF Ventus 1 953
15. RR Ulrik Friis / Carsten Brønning ØSF Duo Discus T 924
16. DX Ole Refsgaard FFF DG 400/17 668
17. RX Lynge Christiansen LOL Mini Nimbus 644
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Velkommen og Tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Regan C. Camacho (aktiv) 
Christian Mark L. Mortensen (aktiv) 
Allan Riodan Boll (aktiv) 
Jakob Kragelund (aktiv) 
Alexander Hermann (aktiv) 
Mike van der Poel (aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Jerzy M. Lemanczyk (udlandsmedlem) 
Nicolas Rebeiz (aktiv) 
Henrik Bisgaard Clausen (passiv) 
Martin Blædel (passiv) 
Rita Håkan (passiv) 
Vivian Bondy (passiv) 

Tillykke med solo: 
Thomas Skovby Andersen fløj 
solo om tirsdagen i den 2. uge af 
sommerlejren på Kaldred. 

Tillykke med certifikatet: 
Mads Degnegård har bestået S 
prøven. 
Frank Svendstrup bestod S 
prøven i 2. uge af sommerlejren 
og har derved generhvervet sit 
certifikat nr. 417 som han 
deponerede hos SLV i 1972. 

Tillykke med omskolingerne: 
Kim C. Zambrano blev omskolet til 
LS8 under tøsetræffet på Arnborg i 
august. 
Kristina Hansen er blevet omskolet til 
Junior. 
Stefano Fazzi er blevet omskolet til 
Discus CS. 
HY, vores nye Discus bT er kommet i 
luften og rigtig mange er allerede 
blevet omskolet, det er foreløbigt 
Felipe Cvitanich, Poul Gregert 
Jensen, Peter Fischer Jensen, Axel 
Morgenstjerne, Bo B. Watz og der er 
flere i vente.
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Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

TERMIK-Ligaen

Tillykke med sølvbetingelserne: 
Stefano Fazzi fløj sit sølvstræk den 1. september og bare 6 dage senere fulgte Joachim 
Hegelund efter og fløj set sit sølvstræk med en tur til Kongsted. Hermed har begge piloter 
fået deres sølv i hus. Godkendelse fra DSvU afventes snarest. 

Tillykke med guldhøjden: 
En god bølgedag i Frankrig gav Søren Zebitz mulighed for at få guldhøjden i hus, denne 
blev fløjet i P6. 

Tillykke med diamanten: 
Kristoffer nød også godt af det gode vejr i Frankrig og udnyttede  
det til at flyve en 500km opgave, dermed har han 2 diamanter i hus. 

Mæt af flyvning i alperne gik PFG’s piloter lidt i stå efter hjemkomsten fra Sisteron. Det er 
kun Stig Øye og Torben Simonsen, der her i sensommeren har indrapporteret flyvninger 
med point nok til at påvirke klubbens samlede pointsum. Tidligere på sæsonen havde vi 
dog lagt os på en solid anden plads i 2. division. Trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke 
fynboerne på tredjepladsen at indhente vores forspring og det er nu en realitet at PFG i 
2008 vil være i 1. Division for første gang i Termik-Ligaens historie! 

Så langt så godt, men kigger vi nærmere på bunden af 1. Division her i 2007, ses det at 
nedrykkerne har flere point end os: 

Opgaver TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division  
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose

1 29849,9 24 66 Vejle Svæveflyveklub OP 
2 24563,8 24 64 Polyteknisk Flyvegruppe OP 
3 22085,2 24 34 Fyns Svæveflyveklub   
4 18824,9 22 32 Kolding Flyveklub   
5 18364,1 24 30 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub   
6 16474,1 17 35 Aalborg Aero Sport   
7 12878,5 13 21 Tølløse Flyveklub NED 
8 10579,1 8 11 Nordsjællands Flyveklub NED 

Opgaver TERMIK-Ligaen:Klubber i 1.Division  
Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose

1 37580,6 24 136 Herning Svæveflyveklub   
2 36468,2 24 124 SG-70   
3 35532,2 24 65 Midtsjællands Svæveflyveklub   
4 34556,4 24 77 Vestjysk Svæveflyveklub   
5 33225,3 24 90 Østsjællands Flyveklub   
6 29297,1 24 62 Silkeborg Flyveklub   
7 26005,5 20 35 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub  NED 
8 24839,8 24 36 Billund Svæveflyveklub  NED 
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Selvom Billund og Aviator altså må affinde sig med 2. Division i 2008 kan der ikke herske 
tvivl om at de vil kæmpe hårdt for at rykke op igen og PFG har en stor udfordring foran 
sig, hvis vi ønsker at blive i 1. Division fremover. 

Ser vi på de individuelle resultater er det kun Stig Øye, der bevarer sin placering i Gruppe 
A, mens både Morten og Felipe rykker ned i Gruppe B. 

Søren Zebitz, Kim Zambrano og Brian Hansen bliver i Gruppe B, mens Jørgen Mollerup, 
Michael Krogh og Niels Madsen vil være at finde i Gruppe C næste år.  

Gruppe C er til gengæld opmuntrende læsning. Ikke mindre end seks piloter rykker op fra 
gruppe C til gruppe B og spås faktisk at overhale de 3 PFG’ere som er der allerede: 

Torben Simonsen får tydeligvis valuta for pengene med sit nye fly, og med den aktivitet 
Axel Morgenstjerne har lagt for dagen de seneste år kan det undre at han først nu rykker 
op i gruppe B. Fortjent er det i hvert fald. En anden gammel kending er Peter Fischer, 
som åbenbart har ladet sig inspirere af nye svæveflyve kammerater i det Jyske. Dejligt at 
se, og rart at han vælger at lade sine flyvninger tælle hos PFG uanset om de er fløjet fra 
Herning eller Kaldred. Formanden, Jeppe, er også med blandt oprykkerne. Hans certifikat 
er vist ikke helt nyt længere, så hvis han vil forsvare sin position i Gruppe B må han vel 
snart begynde at flyve stræk i stedet for varighed og højdevinding? Det bliver spændende 
at se hvordan han klarer den udfordring.  

Opgaver  TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i C Gruppe 
Nr. Points Medregnet Ialt Pilot Klub Prognose
15 2761,8 3 3 Torben Simonsen PFG OP       B-51 
18 2627,2 3 4 Peter Fischer Jensen PFG OP       B-62 
20 2570,0 3 7 Joachim Hegelund PFG OP       B-67 
23 2427,0 3 4 Mads C Degnegaard PFG OP       B-73 
31 2237,2 3 4 Axel Morgenstjerne PFG OP       B-90 
36 2016,6 3 3 Jeppe T Nicolaisen PFG OP       B-98 

Opgaver TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i A Gruppe   
Nr. Points Medregnet Ialt Pilot Klub Prognose 
36 3781,9 3 9 Stig Øye PFG             A-53 
44 3391,1 3 6 Morten Bennick PFG NED    B-19 
54 2644,9 2 7 Felipe Cvitanich PFG NED    B-61 

Opgaver TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i B Gruppe   
Nr. Points Medregnet Ialt Pilot Klub Prognose 

67 2014,1 3 7 Søren Zebitz Nielsen PFG B-99
79 1099,5 3 4 Kim Cecilia Zambrano PFG B-116
80 1079,6 1 1 Brian Hansen PFG B-117 
86 272,5 1 1 Jørgen Lolk Mollerup PFG NED   C-98 
92 0,0 0 0 Michael Krogh PFG NED   C 

118 0,0 0 0 Niels Flemming Madsen PFG NED   C 



19

Bo B. Watz
bbw@pfg.dk 

TERMIK-Ligaen: Opgaver sorteret efter Varighed
Nr. Varighed Pilot Klub Dato

1 05:42 Mads Christian 
Degnegaard Polyteknisk Flyvegruppe 2007-05-20 

2 05:26 Joachim Hegelund Polyteknisk Flyvegruppe 2007-04-14 
3 05:13 Walter Christensen Fyns Svæveflyveklub 2007-04-21 
4 05:13 Jørgen Modvig Vejle Svæveflyveklub 2007-05-20 
5 05:11 Brian Hansen Polyteknisk Flyvegruppe 2007-06-03 

Sidst, men ikke mindst, Joachim og Mads. Det har været underholdende at følge hvordan 
de to har konkurreret, hvem fløj først solo, hvem fik først certifikat, og hvem fik først 
diverse sølvbetingelser i hus. 
Om de bevidst har konkurreret om Termik-Liga placeringer vides ikke, men ikke alene 
rykker de op i Gruppe B, deres anstrengelser har også båret frugt på landsplan: 

Kigger vi på varighedsflyvninger i hele landet, ligger Mads og Joachim på hhv. 1. og 2. 
pladsen og med en 5. plads sikrer Brian Hansen PFG hele 3 pladser i top 5! 
PFG scorer også mange point på højdevinding og varighed. For de enkelte flyvninger på 
landsplan er det igen Mads, der ligger på en flot 1. plads, mens Brian her indtager 4. 
pladsen og Joachim besætter 8. pladsen: 

På landsplan er der i 2007 indrapporteret 79 opgaver i kategorien højdevinding/varighed 
og PFG står for 20 af dem. 3 flyvninger i Top 10 er rigtig flot. 
I 2006 var Brian Hansen med Morten og Felipe til SM i P2, og i år deltog både Mads og 
Joachim. Mads har således allerede prøvet kræfter med strækflyvning, mens Joachim 
valgte at prioritere en S-prøve højere da det egentlig var hans tur at sidde bag i P2. Hvis 
de kan holde dampen oppe i de kommende år skal de nok sikre PFG vigtige point i 
Termik-Ligaen. 
Vi ønsker dem held og lykke og ønsker dem og øvrige PFG’er god fornøjelse med masser 
af høje, lange, hurtige og/eller langvarige flyveture næste år. 
-Vi får brug for dem!

TERMIK-Ligaen:Pilot Resultater sorteret enkeltvis efter varighed+højdevindings 
points
Nr. Dato K.Nr. Pilot Klub Points

1 2007-05-20 ZW Mads Christian 
Degnegaard Polyteknisk Flyvegruppe 1239,3 

2 2007-05-20 N9 Jørgen Modvig Vejle Svæveflyveklub 1197,1 
3 2007-04-29 BH Mikkel Hesel Silkeborg Flyveklub 1195,2 
4 2007-06-03 P4 Brian Hansen Polyteknisk Flyvegruppe 1079,6 
5 2007-04-29 U1 Jesper Kristensen Nordjysk Svæveflyveklub 1076,2 
6 2007-08-13 TL Sejr Uller Kolding Flyveklub 1019,1 
7 2007-07-09 AR Alan Bach Lolland-Falster Svæveflyveklub 999,7 
8 2007-04-14 P4 Joachim Hegelund Polyteknisk Flyvegruppe 969,2 
9 2007-05-23 U1 Edwin Peters Nordjysk Svæveflyveklub 928,8 

10 2007-09-09 D5 Mark Hougaard 
Bendtsen Billund Svæveflyveklub 866,7 
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Hvornår Hvad Hvor 

November
Lør. 3. nov - Søn. 4. nov. 
Tors. 15. nov. Kl. 19.30 

Ons. 21. nov. Kl. 19.30 

Værkstedsoprydning 
Sæsondebriefing og 
vinterplanlægning 
Krystalkugleudvalgs oplæg 

Værkstedet
Værkstedet

DTU byg. 208, aud. 51 

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

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

Kalender 2007 


