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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Jeppe Torben Nicolaisen. 
Forsidebilledet: Henrik H. Vinther som instruktør på Kaldred. 
Fotograf: ukendt. 

Tryk: Vester Kopi A/S, DTU afd. – Oplag: 230 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  

Postadresse og værksted:

PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
info@pfg.dk

Bank: reg.nr.: 1671 konto: 0000636894 
E-mail vedr. betaling: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads):

Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32  Fax. 59 29 14 30 

Pladsfrekvenser: 122,5 og 123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; tlf.: 59 29 11 11 

Formand: 
Jeppe Torben Nicolaisen 
formand@pfg.dk 
Tlf. 4373 1107 (privat),  2534 9030 (mobil) 

Klubhusformand: 
Frank Svenstrup 
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.kim@gmail.com 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com 

PFG-nyt udgivelsesterminer 2008
februar, maj, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 10. 
april 2008.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Sæsonstart 2008

Onsdag d. 12/3-2008 kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning for det forløbne år. 
3. Godkendelse af beretningen. 
4. Regnskab for det forløbne år med revisorernes bemærkninger. 
5. Godkendelse af regnskabet. 
6. Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ for det kommende år. 
7. Langsigtede handlingsplaner. 
8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
9. Valg af 2 kritiske revisorer. 
10. Indkomne forslag. 
11. Eventuelt. 

Vedr. pkt. 1: 
 Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. 

Vedr. pkt. 8: 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Nicolaisen,  
 Axel Morgenstjerne, Finn Passov og Kim C. Zambrano. 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Mads Degnegaard. 
 Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant: Anders Bjerregård Christensen. 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2 suppleanter: Kristina Hansen og Joachim 
 Hegelund. 

Vedr. pkt. 9: 
 Bestyrelsen foreslår valg af 3 kritiske revisorer: Michael Krogh, Iver 
 Christophersen og Thomas Bucka-Christensen. 

Husk sæsonstart 2008! 

I år falder påsken tidligt, det gør vores sæsonstart derfor også. Det bliver lørdag den 15. 
marts der bliver årets første flyvedag. 

Alle fly er forhåbentlig synet og klar til flyvning på denne dag, hvor mange møder op for at 
få sæsonens første flyvetur og selvfølgelig den altid gode middag i klubhuset om aftenen. 

Generalforsamling for Polyteknisk Flyvegruppe
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Årsberetning for 2007
På Flyvegruppens ordinære generalforsamling 14. marts 2007 valgtes en bestyrelse, der 
efterfølgende konstituerede sig som følger: Formand: Jeppe Torben Nicolaisen. 
Næstformand: Finn Mikael Passov. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Marianne 
Beltoft Watz. Bestyrelsesmedlem: Kim Cecilia Zambrano og som suppleanter valgtes: 
Mads Degnegård og Anders Bjerregaard Christensen. 

Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft tillidshverv i 2007: Flyvechef: Morten 
Bennick. Klubtræner: Fellipe Cvitanich. Værkstedsledelse: Mogens Møller. 
Klubhusformand: Frank Svendstrup. Materielkontrollanter: Stig Øye, Frans Pløger, 
Mogens Møller og Jens Rytter Petersen. PR-Chef: Søren Zebitz Nielsen, og webmaster: 
Christian K. Madsen. 

Året der gik 
Sæsonen startede fint med fire synede klubfly og et jordmatriel der var i orden efter det 
lange vinterhi med vedligeholdelse og autoriseret eftersyn. Trods den gode start på 
sæsonen, resulterede et drilsk vejr i at vores K-13 havde en hård landing og måtte blive 
på jorden i to uger, indtil det blev konkluderet at det ingen praktisk betydning havde. I 
starten af sæsonen måtte vi sige farvel til Granadaen og som ”plaster på såret” 
anskaffede vi os en Discus bT, som efter en del papirarbejde fik luft under vingerne 
søndag den 16 august, med flyvechefen bag ”rattet”. 

På landsplan ser havaristatistikken bedre ud end sidste år, og vi kan glæde os over at 
PFG ikke har bidraget til statistikken i år og lad os fortsætte denne stil... flyv godt, flyv 
sikkert.
Vores årlige begivenhed Old boys-dagen havde lidt mere at byde på end normalt. I år 
havde vi nemlig sammen med Anita æren af at kunne indvie Knu’s gård. Den nye terrasse 
blev på et senere tidspunkt, nemlig i forbindelse med kofesten, indviet af vikinger som 
ikke lod sig slå ud af vejret og indtog festmiddagen under åben himmel. De resterende 
deltagere sad for kun 3. gang i løbet af 30 år i ly for regnvejret i vores spisestue under 
hele arrangementet.  

Efter sommerlejren var det igen tid til en tur sydpå og en stor gruppe PFG’ere tog turen til 
Sisteron for at nyde flyvning i de sydfranske alper. Til forskel fra sidste år, var de to klubfly 
P2 og P6 med og de blev brugt flittigt alle dage. Det blev ikke kun til hyggeflyvning i 
alperne, der blev bl.a. også opnået guldhøjder og udført 500 km opgaver.  

I løbet af sæsonen spillede vejrguderne os et puds, de gjorde det i hvert fald svært for os 
at udøve vores sport på helligdage, weekender, sommerlejr og sensommerlejr. Men det 
er godt at se en kampånd i klubben som gør det muligt at flyve 3-timers ture i 
sensommerlejren trods det fugtige danske vejr. 

Så blev der  lukket og slukket for år 2007. Sæsonens sidste flyvedag var lørdag den 28. 
oktober med dertil hørende, obligatorisk og uforpligtende væddemålsfest efter 
hangarpakningen. 
Vinterarbejdet kom hurtigt igang, hvilket også var nødvendigt, eftersom sæsonstarten 
2008 ligger meget tidligt, nemlig den 15. marts. 
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På den mere sørgelige side skal nævnes at vi den 18 november har mistet et mangeårigt, 
kært medlem, Henrik Heikel, Vinther. Henrik blev 68 år.  
        
Konkurrencer 
PFG har været repræsenteret ved flere nationale konkurrencer som i år har været mærket 
af det lumske sommervejr. Til DM blev der fløjet 6 dage ud af 10. 
Til SM 1. og 2. del som blev holdt i hhv. Tølløse og Kongsted blev resultatet baseret alene 
på 1 del, da vejret under 2. del ikke viste sig fra sin bedste side. Den eneste flyvning det 
blev til i 2. del, var luftfrikadeller og festivitas og således blev resultatet: Søren i P6 på en 
4.-Pladsen, P2-holdet på en 6.-plads og en overbevisende 1.-plads til Johny Johansen fra 
KF i OP. 
Termikligaen gav os ikke lige så meget gys som sidste år, da vi efter en stabil indsats i 
2007 ligger på 2.-pladsen i 2. division og vil derfor have en placering i 1. division i 2008. 

Uddannelse 
I alt to elever er blevet sendt solo i 2007, der er udstedt 3 S-certifikater og der er opnået 5 
sølvbetingelser.     

Kalundborg flyveplads ApS 
Af ting der er sket siden sæsonafslutningen kan nævnes at Aps’et har søgt om og fået 
tilladelse til at udøve modelflyvning på EKKL. Med tilladelsen fulgte en række 
forholdsregler, bl.a. foregår flyvning med modellerne kun uden for svæveflyvesæsonen, 
og flyvning er kun tilladt for en række navngivne medlemmer af Kalundborg 
modelflyveklub. Leder af pladsen på dage hvor en sådan flyvning foregår er Thomas 
Wittrock, KF. Aftalen er endvidere at i det øjeblik et motorfly melder sin ankomst til 
pladsen, skal modelflyvningen omgående indstilles.  

Værkstedet/DTU 
På DTU har Mogens været primus motor og har gennem kontakter i klubben anskaffet og 
monteret termostater, samt et varmefordelingsudstyr til at måle den nøjagtige fordeling af 
PFG’s og PFA’s andele af varmeudgifterne. Der er derudover etableret et hold ledet af 
Kirsten Skouv som skal stå for moderniseringen af toiletterne på værkstedet.  
I løbet af året er der blevet afholdt oprydningsseancer på værkstedet for at komme til 
bunds i sagerne - et stort arbejde som vil tage noget tid.    

Flyparken 
Af hensyn til medlemmernes ønske om et højtydende fly med motor, besluttede 
bestyrelsen at købe en Discus bT og den 16. august 2007 blev det for alvor virkelighed, 
da den fik sin første flyvetur. Herunder ses den nuværende flypark: 

Fly Type Fabrikationsår Anskaffelsesår
OY-PXF P2 Duo Discus cT 2002 2001
OY-PFX P6 Discus CS 1993 1993
OY-JGX HY Discus bT 1993 2007
OY-PJX A3 ASK-13 1979 1991
OY-XHA W7 Astir CS 1977 1991
OY-PKX P4 SZD 51-1 Junior 1998 1998
OY-ZWX ZW SZD 51-1 Junior 1989 2006
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Flyvevirksomhed 

Starterne for klubfly fordeler sig således: 

Efter flyvetid i klubfly i 2007 er her top-10-piloterne:

1. Søren Zebitz Nielsen  S-pilot   89:25  65 starter 
2. Joachim Hegelund   S-pilot   72:28  99 starter 
3. Kim Cecilia Zambrano  S-pilot   39:38  40 starter 
4. Kristina Hansen   ensædet elev  30:46  90 starter 
5. Axel Morgenstjerne  S-pilot   30:13  28 starter 
6. Mads Christian Degnegaard S-pilot   25:20  61 starter 
7. Niels Christian Nielsen  S-pilot   21:32  11 starter 
8. Peter Fischer Jensen  S-pilot   15:59  8 starter 
9. Jeppe Torben Nicolaisen  S-pilot   14:34  42 starter 
10. Kirsten Skouv   tosædet elev  12:03  62 starter 

Fly timer i 2007 timer i 2006 timer i 2005 Gns. 97-06
Duo Discus (P2) 171:11 117:01 225:01 179:26
Discus CS (P6) 127:57 56:00 116:36 122:25
Discus bT (HY) 6:04 - - -
ASK-13 (A3) 108:20 122:28 118:36 102:53
ASK-13 (B8) - 9:09 - -
Puchacz (75) 2:28 5:29 - -
Astir CS (W7) 42:50 53:32 62:08 66:39
Junior (P4) 50:01 52:33 72:35 60:39
Junior (ZW) 33:34 27:32 - -
Ka-8B - 20:31 37:23 42:28

Type starter i 2007 starter i 2006 starter i 2005 Gns. 97-06
Spilstart 1196 1240 979 1067
Polyt-5 slæb 51 106 123 136
Andre 70 97 59 55
I alt 1317 1443 1161 1258
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I grafen er vist flyvetimer i klubfly i årene 1971 til 2007 som søjler, og flyvetimer i private 
fly i årene 1987 til 2007 som forbundne punkter. 
Balancen mellem flyvetimer i klubfly og privatfly er rykket fra at være jævnbyrdig i 90’erne, 
til at der her i det nye årtusinde typisk flyves mellem 100 og 400 timer mere årligt i den 
private flåde. 

Medlemmer 
Medlemsstatistik december 2007:
63 aktive, heraf 18 studerende, 2 æresmedlemmer og 1 livstidsmedlem. 
6 udlandsmedlemmer og 94 passive medlemmer. 
I alt 163 medlemmer samt 2 prøvemedlemmer. 

Flyvetimer i klubfly pr. år, 1971 til 2007, og private fly pr. år 1987 til 2007.
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Jeppe T. Nicolaisen
formand@pfg.dk 

I 2007 har PFG ifølge DSvU 22572 medlemsdage. Det svarer til gennemsnitligt 61,8 
aktive medlemmer gennem hele 2007. Dertil kommer 4 aktive medlemmer, som vi deler 
med hhv Værløse, Fyn og Herning, hvor de er tilmeldt DSvU – de er ikke med i PFGs 
medlemsdage hos DSvU. Grafen herover er dannet på tilsvarende vis for årene 1991 til 
2007. 
Variationen over årstiderne er typisk, at vi har 2-5 aktive medlemmer mere i 
sommerhalvåret end i vinterhalvåret. 

Ovenstående graf viser flyvetimer pr. medlem for henholdsvis: 
Klubfly: Ensfarvede søjler og fuldt optrukken tendenslinje. 
Privatfly: Stribede søjler og stiplet tendenslinje. 

Set pr. medlem bliver der stort set fløjet konstant på klubfly, mens der er tydelig fremgang 
for flyvning på privatfly. 
Alt i alt flyver hvert medlem gennemsnitligt 9 timer i klubfly, mens gennemsnittet er steget 
fra 8 til 13 flyvetimer i privatfly. Så pr. medlem flyver vi faktisk mere nu end for 15 år 
siden, nemlig ca. 22 timer mod ca. 17 timer. 

Kommunikation med medlemmerne 
PFG-nyt er udkommet tre gange i 2007 og har henholdsvis haft  40, 32 og 20 sider.  

Fremtid og visioner 
Arven fra Jørgen Bachmann har i år gjort det muligt for os at anskaffe en Discus bT, som 
det blev anbefalet på medlemsmødet i 2006. Vores næste store projekt kunne være en 
motorsvæver som også kan bruges til at slæbe med. Spørgsmålet er om der er tilslutning 
til at købe en sådan en. 
En anden ting vi skal have ordnet er hangartaget, da det efterhånden udgør en trussel for 
vores flyvende materiel. Det er et område vi skal tage hånd om snarest muligt. Udover 
arven, har vi jo også mulighed for at søge diverse fonde så dette må være vejen frem. 
Krystalkugleudvalget har udarbejdet en flot visionsplan med mange gode forslag til 
projekter både til fastholdelse af medlemmer og til PR. Jeg synes det er et flot stykke 
arbejde og mange af tingene er bestemt værd at kigge nærmere på.

Flyvetimer pr. medlem i klubfly og private fly pr. år, 1991 til 2007

9:40

12:49

7:08

10:01

8:47

13:19

10:55
11:28

15:37

12:33

15:09

10:50

14:04

7:40

10:15

8:49

11:14

10:35
9:58

6:50

9:48

8:21

11:15

8:18 8:14

9:25
9:22

8:368:41

5:54

7:29

5:47

7:20

9:13

0

5

10

15

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
År



9

Revideret årsregnskab for 2007 

DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 
   2007   
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Flyforsikringer 81.412,00   64.161 65.334 
Radioudgifter 350,00     
Faldskærmsvedligeholdelse 5.792,00   8.038 5.347 
Flyvedligeholdelse 24.591,22   67.757 17.162 
Flytransport    13.743  
Flylån 275,00   8.905 2.173 
Instrumenter 561,25    3.707
Brændstof til turbofly P2 og HY 1.258,07   523 1.351 
Svæveflyudgifter ialt  114.239,54 110 163.127 95.074 

     
Udgifter prøvemedlemmer  6.266,93 8 5.946 7.523 

     
Vedligehold transportvogne 2.698,50   160 1.523 
Transportvognsforsikringer 1.663,00   1.631 751 
Vægtafgifter 872,06   761 660 
Transportvognsudgifter ialt  5.233,56 3 2.552 2.934 

     
OY-DHP: forsikr. og gebyr 19.135,00   19.042 20.494 
Hangarleje 6.000,00   6.000 6.000 
Benzinkøb 6.369,67   12.484 12.838 
Vedligeholdelse 18.182,84   20.153 13.223 
OY-DHP udgifter ialt  49.687,51 55 57.679 52.555 

     
Jordradio (Svæveflyveområder) 3.004,43   1.251
Hangar 485,37     
Telthangar 2.032,88  3 2.494 2.584 
Ansvarsforsikring køretøjer 2.388,00  3 2.320  
KF/PFG-fællesmateriel  7.910,68 6 6.065 2.584 

     
Flyvepladsafgift 39.500,00   37.000 38.000 
Flyveplads  39.500,00 38 37.000 38.000 

     
Klubhus el og vand 30.874,58   20.565 30.671 
Drift af klubhus 20.595,69   7.648 6.296 
Rengøring klubhus 9.944,00   9.370 8.548 
Forsikringer 7.080,00   6.937 6.784 
Klubhusudgifter ialt  68.494,27 50 44.520 52.299 
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DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 
   2007   
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Værkstedsudgifter 6.056,45   11.768 6.549 
Værktøj og materialer 18.555,57   4.312 11.983 
Forsikring bygn. 237 9.720,56   9.326 9.183 
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 27.326,46   12.286 16.000 
Værksted ialt  61.659,04 44 37.692 43.715 

     
Polyt-S  1.230,00 5 2.114 1.152 

     
Telefonafgifter 5.181,71   5.393 5.274 
Telefonindtægter 0,00   -28 -211 
IT og internet EKKL 1.714,93   3.024 2.688 
Internet og servere 367,50   145 63 
Telefon og internet netto  7.264,14 9 8.535 7.814 

     
Kontorartikler 3.010,50     
Porto 4.847,75   4.722 5.377 
Kørsel 400,00     
Tryk af PFG-nyt 8.191,75   5.496 6.196 
Administrationsudgifter ialt  16.450,00 12 10.217 11.573 

     
Kontingenter DSvU, KDA o.a.  67.801,67 60 58.850 60.525 

     
Aktivitetsfond  325.600,00 200 187.350 173.400 

     
Instruktørkurser m.m.  1.456,00 3 17.168 1.779 

     
Renter+gebyrer Danske Bank 248,04   21 44 
Renter+gebyrer giro 300,17   303 305 
Gebyrer BasisBank 300,00   325 300 
Medlemsrenter 15.979,51   9.726 4.150 
PBS-gebyrer 3.732,75   3.767 3.782 
Renteudgifter og gebyrer ialt  20.560,47 20 14.142 8.581 

     
Refusion for hjemhentning 1.742,00   402 1.939 
PR 423,25    50
Besigtigelse af Discus bT i 
Blumberg 3.612,45     
Øvrige diverse udgifter 4.600,00   4.109 1.619 
Diverse udgifter ialt  10.377,70 6 4.511 3.608 

     
Ordinære udgifter  803.731,51 629 657.468 563.115 
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DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 
   2007   
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Ekstraordinære udgifter:      
Afskrivning debitorer og 
kreditorer 666,87  0 610 3.833 
Svindel: Snydt ved køb af 
Volkslogger 4.305,43     
Jubilæumsbog    42.680 20.000 
Ny transportvogn    5.013
Værkstedsrenovering/SimLab 26.443,75  20 23.891  
Varmemålere værksted 1.243,75   3.875
Klubhus 16.053,98  50
JB's mindefond    370.000  
Ekstraordinære udgifter ialt  48.713,78 70 446.069 23.833 

     
Totale udgifter  852.445,29 699 1.103.537 586.948 

     
Driftsoverskud  76.327,85 74 54.676 110.875 

     
Balance  928.773,14 773 1.158.213 697.823 

DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

Normale flyveafgifter 37.559,66  50 47.281 40.911 
Friflyvningsafgifter 29.696,00  30 18.569 35.742 
Friflyvere, turbotakst P2 og HY 920,00   95 1.415 
GF-præmie retur 15.971,00  5 28.885 33.464 
Indtægter svævefly ialt  84.146,66 85 94.830 111.532 

     
Indtægter prøvemedlemmer  8.400,00 8 8.400 9.100 

     
Slæb af PFG klubfly 7.669,00   19.754 15.734 
Slæb for PFG privatejere 3.862,50   3.377 5.369 
Slæb for KF og andre 2.064,00   13.901 12.365 
Privatflyvning 1.365,50   4.066 3.522 
Indtægter OY-DHP ialt  14.961,00 35 41.097 36.990 

     
Indtægt spilstarter 56.076,00   51.763  

Antal spilstarter 1465   1399 1107 
Spiludgifter -38.063,32   -52.575  

kr/start 25,98   37,58 36,99 
Overskud spilregnskab (PFG)  18.012,68 0 -812 -9.502 

   2007   
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DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 
   2007   
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

Pladsafgift privatejere 7.800,00  6 6.000 6.000 
Telthangar, hangar og carport 2.200,00  2 2.700 2.700 
Hytteafgifter 27.200,00  27 27.200 27.200 
Flyvepladsindtægter  37.200,00 35 35.900 35.900 

     
Overskud festkasse 7.119,51   11.556 10.706 
Ophold og overnatning klubhus 4.900,40   5.944 4.742 
Klubhusindtægter i alt  12.019,91 16 17.501 15.448 

     
Flyve-Auto Fond 8.825,43     
Udleje 200,00     
Værkstedsindtægter i alt  9.025,43 1 1.400 700 

     
VHF og S-teori-kursus  6.590,47 3 -100 3.091 

     
Renter BasisBank 9.455,56   13.761 4.288 
Medlemsrenter 2.804,07   1.745 2.926 
Renteindtægter ialt  12.259,63 10 15.505 7.214 

     
Kont. ingeniører m.fl. 145.223,60   140.270 141.026 
Kont. indskudsmedlemmer 24.360,00   23.704 21.024 
Kontingenter studerende 45.324,00   31.254 32.891 
Kont. udlandsmedlemmer 2.520,00   2.856 1.200 
Kontingenter passive 27.720,00   28.764 26.400 
Forfaldne kontingenter ialt  245.147,60 240 226.848 222.541 

     
Barografkalibrering 495,09  1 920 829 
P-afgifter 7.360,00  7 7.765 7.050 
Gavebeløb anvendt 469.516,37  260 255.000 234.100 
Tilskud instruktørkurser   0 5.000  
Bladpuljen 1.618,30  2 2.724 3.310 
Øvrige diverse 520,00   520 520 
Diverse indtægter ialt  479.509,76 270 271.928 245.809 

     
Ordinære indtægter  927.273,14 703 712.498 678.823 

     
Arv efter JB    400.000  
Jørgen Bachmanns mindefond   50
Indtægt Jubilæumsbog 1.500,00   21.840  
Fonde mm     19.000 
Trukket på hensatte midler   20 23.875  
Ekstraordinære indtægter  1.500,00 70 445.715 19.000 
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Totale indtægter  928.773,14 773 1.158.213 697.823 
     

Balance  928.773,14 773 1.158.213 697.823 

DRIFTREGNSKAB 2007  Budget  2006 2005 
   2007   
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

STATUS 2007  2006 2005 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

    
Indestående på girokonto 0,00  0 0 
Indestående i Danske Bank 0,00  0 -10 
Indestående i BasisBank 372.971,94  536.774 56.539 
PBS periodisering 51.872,62  32.990 18.988 
Jubilæumsbog periodisering   10.960  
Forudbetalt LX Red Box P2+P6   10.200  
Flyve-Auto Fonden 15,85  18.790  
Gaver til PFG hos DSvU   14.100 234.100 
Omsætningsaktiver  424.860,41 623.815 309.617 

    
OY-PFX (P6) 230.000,00  220.000 230.000 
OY-JGX (HY) 399.516,37    
OY-XHA (W7) 55.000,00  55.000 55.000 
OY-BXD    10.000 
OY-PJX (A3) 165.000,00  185.000 95.000 
OY-PKX (P4) 150.000,00  150.000 160.000 
OY-ZWX (ZW) 125.000,00  120.680  
OY-PXF (P2) 820.000,00  820.000 830.000 
Værdi af svævefly  1.944.516,37 1.550.680 1.380.000 

    
Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 

    
Radiomateriel 17.000,00  12.000 12.000 
Flyinstrumenter 125.645,39  90.000 89.000 
Faldskærme 21.000,00  29.000 29.000 
Transportvogne 140.000,00  85.000 85.000 
Polyt-S 6.820,00  6.820 5.000 
Condor PC 4.000,00  5.137
Projektor SimLab 6.000,00  7.700
PFG's andel af spil mm 41.000,00  41.000 41.000 
PFG's andel af Suzuki 11.000,00  14.191  
Værdi af hjælpemateriel  372.465,39 290.848 261.000 
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PFG's andel af telthangar 10.000,00  10.000 10.000 
Værkstedsmateriel 15.000,00  15.000 15.000 
Værdi af øvrigt materiel  25.000,00 25.000 25.000 

    
Kalundborg Flyveplads ApS  42.000,00 42.000 42.000 

    
Aktiver ialt  3.008.842,17 2.732.343 2.217.617 

STATUS 2007  2006 2005 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

Bemærkninger til aktiver 2007       
         

- Svævefly  
De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, 
instrumenter,

  faldskærm m.m.      
         

- OY-DHP  
Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og 
instrumenter.
Forsikringsværdien 
er 250.000,00     

         
     2007  2006 2005 

        
- Radiomateriel OY-PJX  500,00   500 500 

 OY-BXD  500,00   500 500 
 OY-JGX  5.000,00     

  OY-XHA  5.000,00   5.000 5.000 
 FV720 (tidl. OY-XIJ) 2.000,00   2.000 2.000 
 OY-DHP  2.000,00   2.000 2.000 
 Jordradioer 2.000,00   2.000 2.000 
    17.000,00  12.000 12.000 
        

- Flyinstrumenter OY-PJX  10.000,00   10.000 10.000 
 OY-PXF  24.078,19   18.000 18.000 
 kompas (BXD) 1.000,00   1.000 6.000 
 OY-PKX  8.000,00   8.000 8.000 
 OY-ZWX  6.000,00   6.000

  OY-XHA  7.000,00   7.000 7.000 
 OY-PFX  15.000,00   10.000 10.000 
 OY-JGX  10.000,00     

  Colibri  4.000,00     
  Colibri med FLARM 10.567,20     
  OY-DHP  30.000,00   30.000 30.000 

    125.645,39  90.000 89.000 
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- Faldskærme OY-PJX 2 stk 4.000,00   6.000 6.000 
 OY-PXF 2 stk 6.000,00   8.000 8.000 
 OY-XHA  3.000,00   4.000 4.000 
 OY-PFX  3.000,00   4.000 4.000 
 Strong (tidl. OY-XPI) 3.000,00   4.000 4.000 
 Slimfit OY-PKX 2.000,00   3.000 3.000 
    21.000,00  29.000 29.000 
        

- Transportvogne ½ Duo Discus vogn 45.000,00   45.000 45.000 
 Discus bT vogn 55.000,00     

  Junior vogn 15.000,00   15.000 15.000 
 ASK-13 vogn 15.000,00   15.000 15.000 
 Astir vogn  10.000,00   10.000 10.000 
    140.000,00  85.000 85.000 
        

         

Bemærkninger til aktiver 2007 fortsat       
     2007  2006 2005 

        

STATUS 2007     2006 2005 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 

      
JB's mindefond  370.000,00   370000  
Medlemslån  140.000,00   140.000 320.000 
Nøglekonto  4.631,46   4.231 3.031 
Ølkasse værksted  705,15   1.152 1.611 
Gæld til KF  6.153,78   6.526 2.651 
Gæld til PF-Auto  16.979,61   37.781  
Afsat til Jubilæumsbog      20.000 
Periodisering (betaling 
efter nytår)  9.299,60   1.000 21.900 

      
Medlemsdebitorer -87.868,17    -47.653 -76.649 
Medlemskreditorer 731.135,41    447.404 153.972 
Medlemmer netto  643.267,24   399.751 77.323 

      
Hensat OY-DHP  60.000,00   60.000 60.000 
Hensat b.237  42.444,48   42.444 66.319 

      
Gaver via DSvU 458.800,00      
Købt Discus bT OY-JGX 
(HY) -399.516,37      
Købt transportvogn (HY) -55.000,00      
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Købt instrumenter (HY) -10.000,00      
Købt Becker-radio (HY) -5.000,00      
Rest gavebeløb  -10.716,37     

       
Omsætningspassiver   1.282.764,95  1.062.885 572.836 

      
Egenkapital primo  1.669.457,41   1.644.782 1.634.436 
Driftsoverskud  76.327,85   54.676 110.875 
Nedskrivninger  -19.708,04   -30.000 -100.529 
Egenkapital ultimo   1.726.077,22  1.669.457 1.644.782 

      
       

Passiver ialt  3.008.842,17  2.732.343 2.217.617 

STATUS 2007     2006 2005 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 
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Budget for driftregnskab 2008      
         
Udgifter   tkr.  Indtægter tkr.

         
Svævefly   120  Flyveafgifter  80 
Aktivitetsfond  320  GF-forsikringspræmie retur 18 
Prøvemedlemmer  8  Prøvemedlemmer  8 
Transportvogne  5  Spilregnskab  0 
Polyt 5   55  Polyt 5   20 
Flyvepladsdrift  40  Pladsafgift privatejere 8 
Telthangar og carport 3  Telthangar og carport 2 
Klubhus   60  Klubhus   13 
Ansvar, køretøjer EKKL 3  Hytteafgifter  29 
Værksted  60  Værkstedsindtægter 9 
Polyt S   5  P-pladser værksted 7 
Telefon og internet  8  Barografkalibrering  1 
Administration  16  VHF- og S-teorikurser 0 
Diverse   7  Diverse   2 
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 70  Kontingenter  256 
Instruktørkurser  15  Gaver   400 
Øvrige kurser og møder 3  Tilskud til kurser  0 
Renter og gebyrer  30  Renter   12 
Udgifter i alt  828  Indtægter i alt  865 

        
Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  
Klubhus   25  Jørgen Bachmanns mindefond 70 
Renovering Værksted 80  Hensatte midler Værksted 42 
Ekstraordinære udgifter i alt 105  Ekstraordinære indtægter i alt 112 

        
Totale udgifter  933  Totale indtægter  977 
Driftoverskud  44      

         
Balance  977  Balance  977

Budget for driftsregnskab 2008 
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Forslag til 
FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

For perioden 1.4.2008 til 31.3.2009

1. Kontingenter  

a. Aktive medlemmer    367,00 kr/md. 
b. Aktive medlemmer, der er studerende 220,00 kr/md. 
c. Udlandsmedlemmer    440,00 kr/år. 
d. Passive medlemmer    325,00 kr/år. 
e.  Livstidsmedlemmer                                  Kontingentfrie 
f.  Indskudsmedlemmer    Kontingentet afhænger af indskuddets 
       størrelse. 

Aktive medlemmer, der efter uddannelsens afslutning ikke har fået beskæftigelse, betaler 
det samme kontingent som studerende. Bliver et aktivt medlem arbejdsløs efter at have 
været i beskæftigelse, medfører dette ikke en nedsættelse af kontingentet. 

Der optages ikke nye livstidsmedlemmer. Nuværende medlemmer kan ikke overgå til 
livstidsmedlemskab. 

Kontingent tilskrives den første i måneden. Kontingent  for udlandsmedlemmer og passive 
medlemmer tilskrives kun den 1. april. 

Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse 
som aktiv betales 2 måneders kontingent áconto på den første PBS-opkrævning, mens 
passive betaler kontingentet for indeværende år på den første PBS-opkrævning. 

Medlemskabet gælder fra den første i den måned, indmeldelsen finder sted, og slutter 
med udgangen af den måned, udmeldelsen foretages. Kontingentet beregnes i 
overensstemmelse hermed. 

Aktive medlemmer, indmeldt efter 1. september og før 1. februar, betaler kun to måneders 
kontingent i perioden op til den 31. marts. 

For aktive medlemmer, herunder indskudsmedlemmer, inkluderer kontingentet 
obligatorisk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive 
livstidsmedlemmer opkræves særskilt et beløb der dækker for medlemskabet i disse 
organisationer. 

Aktive medlemmer kan for en periode af mindst et år overgå til passivt medlemskab eller 
udmelde sig. Ønskes aktivt medlemskab genoptaget inden for denne periode, skal der 
betales aktivt kontingent med tilbagevirkende kraft. 

Udlandsmedlemmer kan flyve på EKKL i en kortere periode mod betaling af aktivt 
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kontingent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng 
betales kun 1 måneds aktivt kontingent. 

2. Flyveafgifter
   
 PXF, JGX PFX XHA PJX, PKX,  PXF (A- og 
    ZWX B-elever) 

1. time 198,00 Kr/t 168,00 Kr/t 132,00 Kr/t 114,00 Kr/t 132,00 Kr/t 
2. og 3. time    71,00 kr/t  147,00 kr/t 114,00 kr/t   99,00 kr/t  114,00 kr/t 
4. time ff.     99,00 kr/t   66,00 kr/t   51,00 kr/t   39,00 kr/t   66,00 kr/t 

Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes inkl. start. 
For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes 
hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og 
PFT). 

Brug af motor i turbo-fly er inkluderet i flyveafgiften. 

For hverdagsflyvning opkræves 2/3 af normaltaksterne (gælder ikke PXF elevtakst). 
Hverdagsflyvning foregår på dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i 
flyvegruppens sommerlejr og under ekspeditioner, herunder mesterskaber, betragtes ikke 
som hverdagsflyvning. Flyvning på hverdagene i sensommerlejren i september regnes for 
hverdagsflyvning. Medlemmerne skal selv gøre kassereren opmærksom på afholdt 
hverdagsflyvning ved tydeligt at anføre ”hverdagsflyvning” på flyvelisten. 

For gæster af PFGs medlemmer opkræves de normale start- og flyveafgifter via værtens 
medlemskonto. 
For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 150,- som inkluderer spilstart og indtil 
20 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 100,-. Ved længere flyvninger 
adderes efter de første 20 minutter 4 kr pr. ekstra minut. Benyttes flyslæb adderes 
differencen mellem slæbet og en spilstart. Piloten opkræver selv hele beløbet af gæsten 
og debiteres på sin medlemskonto. 

3. Prøvemedlemmer 

Et prøvemedlemskab koster 750,- kr. som skal betales forud. Prøvemedlemskabet følger 
DSvU’s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart indenfor 45 dage samt en logbog. 
Dage i perioden fra 1. nov. til 1. april medtælles ikke. 

4. Friflyvning  

Der eksisterer en friflyvningsordning med 2 takstklasser: 

Takstklasse 1: fri flyvning på alle PFGs svævefly. Der betales 6 kr/min for brug af motor i 
turbo-fly. 
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Takstklasse 2: fri flyvning på K-13, Junior og Astir, normal timetakst på andre fly. 

Friflyvningsordningen dækker alle flyveafgifter i pågældende takstklasse (herunder 
flyvning med egne gæster). Ordningen dækker ikke startafgifter. 

Taksten for fri flyvning i en klasse afhænger af, hvor mange der 30. april skriftligt til 
bestyrelsen har tilmeldt sig ordningen. Taksterne beregnes ud fra summen af tilmeldte, 
betegnet som ”x”. 

For 0 < x  10 beregnes i klasse 1 således: Takst = 6600,00 kr – x * 240,00 kr 
For 0 < x  10 beregnes i klasse 2 således: Takst = 3300,00 kr – x * 120,00 kr 
For 10 < x  43 beregnes i klasse 1 således: Takst = 5000,00 kr – x * 80,00 kr 
For 10 < x  43 beregnes i klasse 2 således: Takst = 2500,00 kr – x * 40,00 kr 
For x > 43 er taksten i klasse 1 således: Takst = 1560 kr 
For x > 43 er taksten i klasse 2 således: Takst = 780 kr 
Eksempler   Takstklasse 1  Takstklasse2 
For 1 tilmeldt:     6360,00 kr  3180,00 kr 
For 5 tilmeldte:  5400,00 kr  2700,00 kr 
For 9 tilmeldte:  4440,00 kr  2220,00 kr 
For 10 tilmeldte:  4200,00 kr  2100,00 kr 
For 20 tilmeldte:  3480,00 kr  1740,00 kr 
For 30 tilmeldte:  2600,00 kr.  1300,00 kr. 

Ordningen gælder fra 1. april og et år frem. Tilmelding er kun bindende for et år ad 
gangen. Beløbet debiteres på medlemskontoen i syv rater, første gang 1. april. Tilmelding 
efter 30. april kan finde sted, men den ordning, der er trådt i kraft, ændres ikke derved, og 
flyvninger inden den 1. i tilmeldingsmåneden vil ikke være omfattet af ordningen. 
Tilsvarende gælder ved opgradering fra takstklasse 2 til 1. I begge tilfælde opkræves 
differencen for de forfaldne rater straks, og resten af raterne opkræves som normalt. 

4A. Loft på flyveafgifter = Alternativ til 4. Friflyvning 

Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for flyveafgifter for et medlem på 4500,00 
kr.
Senest ved årets udgang opgøres de opkrævede flyveafgifter i året for hvert medlem, og 
medlemmer der er blevet opkrævet mere end beløbsgrænsen, får det overskydende 
beløb krediteret. 

På generalforsamlingen stemmes om pkt. 4 versus pkt. 4A. 

5. Spilstarter 

Taksten er fastsat til     39,00 kr/start. 

For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2. 
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6. Flyslæb. 

Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 

PFG medlemmer/fly      1500,00 kr/tt 
Øvrige       1700,00 kr/tt 
Hjemhentning      1100,00 kr/tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter      700,00 kr/tt 

Nødvendig testflyvning betales af PFG. 

7. Hjemhentningstakster 

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

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

8. Klubhus 

For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt 
værelserne i annekset, opkræves en afgift for overnatning på 35,00 kr/nat/rum. 
Medlemmerne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af 
kamre og anneks.
Piloter, der ikke er medlemmer af PFG, opkræves en afgift på 35,00 kr/døgn for 
overnatning i klubhus eller på teltplads. 
Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med 
klubhusformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm. Der betales en afgift for ikke-
medlemmer på 35,00 kr/person/døgn. 

9. Hytter

Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i 
umiddelbar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1680,00 
kr.
Hytter, der kommer i ejerskab hos en person, der ikke er aktivt medlem, skal sælges til et 
aktivt medlem eller fjernes på ejerens foranledning inden 6 måneder. 

10. Flyveplads EKKL 

Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 630,00 kr/fly. 
Benyttelse af hangar, telthangar og carport koster yderligere årlig afgift på 1050,00 kr/
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enhed, eller en halvårlig afgift på 630,00 kr/enhed. En enhed svarer til en transportvogn, 
og minimumstakst er 1 enhed. 

Afgift for telthangar og carport opkræves pr. 1. maj og pr. 1. november. 

11. Parkeringsplads ud for værkstedsbygningen 

Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal 
råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af 
P-afgifter, som vist nedenfor.  
Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 døgn pålægges ikke P-afgift. 
Medlemmers transportvogne til fly, der er stationeret på EKKL, pålægges ikke P-afgift. 

Aktive medlemmer                             100,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Passive medlemmer og andre                 200,00 kr. pr. påbegyndt uge 

Enhver længerevarende benyttelse af parkeringspladsen skal aftales med 
værkstedsledelsen og meddeles kassereren. 

12. Renter 

Afgifter for opnåede ydelser er principelt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. 
Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes 
efter nedenstående regler: 

Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 
1,25%. Det svarer til 16,1% årlig nominel rente. Men p.g.a. PFGs renteberegning er ÅOP 
kun 6% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 13%. 

Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,35%. Det svarer til 4,28% årlig 
effektiv rente. 

Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den pågældende måned af 
medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbetalinger skal i 
rentesammenhæng være på PFG’s konto (giro eller bank) inden månedens slutning, eller 
indbetalingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales renter af, 
ligger mellem -200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente. 

Passive medlemmer og udlandsmedlemmer betaler ikke renter af det pr. 1. april tilskrevne 
kontingent i perioden 1. april til 31. maj. Dette betyder, at primosaldoen i maj tillægges 
kontingentet debiteret den 1. april, inden renteberegningen foretages efter ovenstående 
regler.  

13. Andet 

- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 200,00.  
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

502 km i de sydfranske alper 
Efter et hårdt forår med eksamensprojekt på DTU, var det tiltrængt med lidt ferie. 1 uge i 
sommerlejren skulle bruges til at banke lidt rust af inden turen skulle gå til det sydfranske. 
Desværre viste sommerlejren sig fra Saltbæk Vig siden og der blev ikke fløjet meget 
stræk. ASW20’en blev dog luftet lidt og efter en uges trippen, gik turen sydpå i hyggeligt 
selskab med Michael Krogh. Turen blev tilbagelagt i flot stil, især på grund af den meget 
overbevisende bakkekørsel som Michaels nyerhvervelse lagde for dagen… 

Jeg havde et klart mål med denne Frankrigsekspedition. At flyve en 500 km distance 
opgave – den sidste diamantbetingelse jeg manglede. Fra tidligere ekspeditioner (2001 
og 2003) kendte jeg området og det var derfor med glædeligt gensyn at se, at bjergene 
stadig lå de samme steder. 

Den første flyvetur blev brugt 
til at pudse den manglende 
form af og besøge de høje 
bjerge mod nord. Basen var 
ca. 3500 meter og vejret flot. 
De næste to flyveture blev 
brugt til at komme lidt sydpå, 
ned til Gorge De Verdon 
samt længere østpå ind mod 
den Italienske grænse. 

Selvom jeg havde som mål 
at flyve min 500km distance 
diamant betingelse (500 km 
med maksimalt 3  
vendepunkter), havde jeg 
ikke brugt tid på at 
planlægge hvordan den 
skulle flyves. 

Da vejret endelig var perfekt og ikke mindst at min kære makker Morten var optaget af 
familieudflugt, skulle det være. En forsigtig forespørgsel til hvordan opgaven skulle flyves, 
blev fulgt op af Stig som gav en masse gode råd og af Morten som indprogrammerede 

- Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler 
tilmeldingsgebyret for studerende. 

-  Deltagelse i instruktørkurser: PFG betaler deltagergebyret samt 
transportomkostninger med offentlige transportmidler. 

-  Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, 
betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er 
specificeret ved aftale med bestyrelsen. 
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den deklarerede opgave, gav moralsk støtte og sørgede for at der var lakridser i flyveren. 
Det handlede om at komme så hurtigt afsted som muligt for at kunne bruge hele dagen på 
at komme rundt, så jeg startede lige efter Stig, som meldte om godt stig ved L’Hongrie. 
Jeg fik fat og steg godt deropad sammen med en brite i en ASW27.  

Mit udtærsklingspunkt lå ca. 15 km øst for pladsen, St- Genis, en by på bagsiden af 
Gache. Gache gav desværre ikke særligt godt, men jeg kom da ud til byen og forsøgte at 
starte ud på opgave. Desværre ville PDA’en ikke registrere min start og jeg var i tvivl om, 
om Colibrien havde registreret den også, så jeg fløj tilbage til L’Hongrie for at tanke mere 
højde. Med lidt mere højde på, vendte jeg tilbage og lavde et par cirkler omkring byen og 

satsede på at jeg havde 
passeret startlinien korrekt. 
Med Trianon, Seyne, Morgon 
som trædesten fløj mod Nord 
mod Briançon, mit første 
vendepunkt. Jeg passerede 
Morgon, indgangen til de høje 
bjerge i god stil og fløj på 
Massif Des Ecrain op til 
Briançon. Jeg havde vedtaget 
at min flyvning skulle foregå i 
god højde, så jeg kunne 
undgå at ligge og rode lavt 
over en plads/mark hvor 
hjemhentning ville tage en god 
dag. Derfor tog jeg en del 
bobler som kunne være blevet 
fravalgt og mine glid mellem 
boblerne var ikke ret lange. 

Ved Tête d’Amont mødte jeg Jan Fahlgren i F2 og fik et par råd med på vejen, som betød 
at jeg fik en dejlig 4 meter integreret. Ja lidt rusten kan man jo være – men jeg havde nu 
420 km tilbage at banke rusten af på. 

Efter at havde vendt Briançon, gik turen sydpå, ned til Aups, en by syd for Gorges De 
Verdon. Jeg fulgte Dormeiussen ned til Gorgen og passerede vestover et stort 
skydeområde. Termikken var ok og søbrisen havde heldigvis ikke trukket indover land 
indtil mit vendepunkt. En god boble bragte mig op til loftet af området og efter at have 
passeret Aups klokken 15:28 manglede jeg 270 km. Turen gik nu mod Bardoneccia, mit 
tredje og sidste vendepunkt. Dormeiussen virkede fint, men det var begyndt at blive lidt 
sent på dagen, så jeg begyndte at have lidt travlt.  
Termikken efter Morgon virkede ikke som tidligere – men jeg fik alligevel humpet mig op 
til Briançon og mødte der et andet svævefly, som lå og kredsede i en 1 meter boble. Jeg 
var nu 20 km fra vendepunktet, men termikken virkede slet ikke overbevisende. Jeg blev 
dog enig med mig selv om at nu måtte det briste eller bære. Alternativt kunne jeg lande 
på St. Crepin. Med det i hoved fløj jeg mod Bardoneccia og fik vendt. Solen stod nu lavt 
på himlen og jeg havde 80 km hjem. Hmmm – ikke nogen behagelig følelse, især når 
bjergene pga. lyset kommer til at se virkelig høje ud. Jeg kaldte Stig op og gav min 
position og højde og med et grin kunne Stig melde tilbage med et ”Tillykke – så kan du jo 
sagtens komme hjem”. Lars Videkam meldte sig også på frekvensen med et tillykke, så 
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der var jo ingen vej tilbage for at flyve hjemad… 

En af betingelserne for at få godkendt en 500 km opgave (og de andre opgaver) er at der 
skal være 1000 meter højde mellem udtærskling og passage af mållinien. Med det i 
tankerne, ville jeg gerne være helt sikker på ikke at kvaje mig og mangle eksempelvis 10 
meter... Så på vejen hjemad tog jeg hver eneste boble jeg kunne finde. Better safe than 
sorry. 

Jeg fløj ind i dalen som førte 
ud til La Motte du Caire – en 
svæveflyveplads ca. 20 km 
fra Sisteron og var kommet et 
stykke under kamhøjde. For 
at være sikker på at de 1000 
meter i difference ikke ville 
være det der fik flyveturen 
underkendt, tog jeg en sidste 
– og faktisk ret gode boble lidt 
nord for La Motte og fik 800 
meter på. Snuden blev sat 
hjemad – jeg manglede kun 
25 km og havde nu rigelig 
højde på. Kl. 18:51 blev 
mållinien passeret i 1630 
meter –  med 1000 meter i 
overskud og flyveturen blev 
fejret med et par loops… 

Jeg havde om morgenen fået at vide, at hvis jeg kom rundt, måtte jeg godt fejre det med 
et lille lowpass og den chance skulle selvfølgelig ikke forspildes. Så ASW’en fik lidt at leve 
på og de Belgiske naboer til Morten fik sig en på opleveren af en lavtgående, 
hurtigtflyvende Fransk skønhed… 

Stor var spændingen – var starten blevet registreret og havde jeg vendt vendepunkterne 
korrekt?. SeeYou fik den endnu friske loggerfil og meldte tilbage at alt var perfekt... Så var 
der tid til Champagne. Den sidste Diamant betingelse var i hus (Skal dog lige godkendes 
– langsommelig process...). 502 km med 78 km/t i snit. Den kan flyves hurtigere, taget 
min disposition om at ”stay high – get high” samt optimering af slutglid, men den kan 
næppe flyves mere sikkert end jeg gjorde. 

Til slut skal en stor tak til Jan Fahlgren, Morten og Stig lyde for gode råd, hjælp og støtte 
før og rundt på min 502 km diamant distance opgave. 



26

Henrik Heikel Vinther 
15.04.1939 18.11.2007 

Nok var Henrik blevet syg i 
Frankrig i sommeren 2006, men 
med sin utrættelige vilje var han 
tilbage, fik certifikatet igen og 
deltog i flyveaktiviteterne hen over 
sommeren. Ikke mange anede 
derfor at sygdommen havde taget 
fart, og vi indenfor få måneder har 
måttet tage afsked med ham. En 
organisator af den helt store 
kaliber er desværre ikke mere 
iblandt os. 

Henrik var født og opvokset i 
samme nærområde hvor han 
boede hele livet. Han var enebarn 

og mistede tidligt sin far. Moderen døde for få år siden som 96-årig. 

Som ung stud.polyt blev han medlem af flyvegruppen i 1958, og var dermed blandt de 
allersidste der lærte svæveflyvning på den oprindelige facon – EK eller ”enkeltkommando 
skoling” hvor eleven er alene i flyet fra første start. Snart var han selv instruktør, og 
senere S-kontrollant. 

Han blev kandidat i 1965, og havde forinden under et praktikophold i München været 
medlem af den derværende Akaflieg, hvilket for PFG betød tætte kontakter med disse 
tyske klubber gennem en årrække, og dermed personlige forbindelser til de kendte 
konstruktører Waibel, Holighaus mfl. 

Allerede i 1962 var han blevet kasserer for flyvegruppen. En post han varetog gennem 17 
år. Sideløbende var han næstformand fra 1965-70 og endelig formand fra 1971-81. Meget 
praktisk var han i det meste af perioden også ansat på DTH. 

I hans formandsperiode blev bygningen af flyvegruppens værksted i Lundtofte 
gennemført. Uden Henriks tæft for, og ihærdighed med fondsansøgninger, ikke mindst en 
udpræget fingerspids-fornemmelse for kontakten til DTU’s ledelse og med A.P.Møller 
fonden, gjorde dette projekt muligt. Da taget skulle fornyes i slutningen af 1990’erne var 
det igen samme kontakter der kunne plejes, med endnu et vellykket resultat. 

I flyvegruppens ”guldalder” på konstruktionssiden, var han en særdeles aktiv deltager i 
Polyt 4 projektet. Desværre kom den jo aldrig i luften, men Henrik har altid lagt vægt på at 
det teknologisk var et succesfuldt projekt. For bare 2 år siden var han den der sørgede for 
at aluminiumsvingerne fik en blivende plads i hangaren på Kaldred. 

På organisationssiden kom han i bestyrelsen for Dansk Svæveflyvefond i november 1965, 
og var medlem af det daværende svæveflyverådet (hovedbestyrelsen for DSvU) i 
perioden 1966 – 1976. 
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Ved 50 års jubilæet i 1993 var det atter Henrik Vinther der kunne samle trådene op og 
tryllebinde forsamlingen med en detaljeret og humoristisk gennemgang af flyvegruppens 
meriter gennem tiderne. Der var til lejligheden lovet et færdigt festskrift. Henrik kunne 
berette at det ikke var første gang flyvegruppen havde forsømt at færdiggøre et projekt. 

Det lå ham imidlertid meget på sinde at få netop denne dokumentation af flyvegruppens 
virke gjort komplet, og igen var Henrik den uhyre arbejdsomme, der møjsommeligt fik 
mange småstumper skrevet sammen og opsat med billedmateriale. Resultatet kender vi i 
dag, i form af flyvegruppens meget flotte 100-siders jubilæumsskrift. Han undlod aldrig en 
lejlighed til at reklamere for bogen, og det er helt i Henriks ånd at vi hermed gør det endnu 
en gang. 

For indsatsen gennem de mange år, på såvel klub som organisationsniveau, modtog han 
FAI’s   Paul Tissandier diplom i 1975. 

Senere blev han tildelt DSvU’s guldnål og Æresmedlemskab af Polyteknisk Flyvegruppe i 
foråret 2000. 

En årrække var Henrik Vinther fast deltager i Danmarksmesterskaberne, og markerede 
sig med ganske habile præstationer. 

De seneste mange år har det været instruktørgerningen, S-kontrollant hvervet og flyvning 
flere forskellige steder i udlandet der 
har givet afløb for en aldrig mættet 
flyvelyst. 
Et uhyre positivt karaktertræk var at 
han aldrig undlod at komme med 
positive tilbagemeldinger. Da vi i 
sommeren 2007 havde fået den ide 
at opdatere flyvegruppens  
hjemmeside fra Frankrig for at 
fortælle lidt hjem om aktiviteterne 
dernede , var der prompte en mail i 
min postkasse fra Henrik med 
ordlyden: 
” Du er tilsyneladende on-line 
dernede fra, så derfor en lille hilsen 
til Jer alle. Jeg savner så meget at 
være i Sisteron, men håber at være 
klar næste år.” 
Desværre blev det ikke sådan. 

Henrik Heikel Vinther, hans hjælpsomhed, og altid gode humør vil blive savnet. Han blev 
68 år. 

Vore tanker og medfølelse går til Hanne og pigerne. 

Æret være hans minde. 
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Referat af bestyrelsesmøde 27/09-2007 
Tid og sted  27. september 2007 kl. 18.30 hos Marianne. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Kim C. Zambrano, Marianne Watz, Finn Passov 
   og Jeppe Nicolaisen. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. august 2007 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  AOPA sender orientering om ny lov om fuelafgifter og moms på 
   flykøb. 
   Biblioteksstyrelsen fremsender ansøgningsskema til ny   
   ansøgningsrunde. 
   Der efterlyses retningslinjer for brug af Polyt S. 
   Luftdygtighedsbevis til HY er kommet. 
        Post ud  Brev til SLV angående nyt vægtdokument på HY, således at vi har 
   vægtbegrænsningerne for både med og uden motor. 
   Indsigelse mod BL7-16 i høringsfasen. 

        Medlemmer Nye medlemmer: Regan C. Camacho – aktiv, Christian Mark L.  
   Mortensen – aktiv, Allan Riodan Boll – aktiv, Jakob Kragelund – 
   aktiv, Alexander Hermann – aktiv, Mike van der Poel – aktiv. 
   Thomas Skovby Andersen – udland fra aktiv. Peter Bæk – passiv fra 
   aktiv. 
        Uddannelse ØSF har meddelt at de afholder radiokursus, vil vi selv holde et i år, 
   Jeppe kontakter Søren vedr. afholdelse af et kursus. 
   S-teori er det Værløses tur til at afholde. Marianne kontakter  
   Værløse for at høre. 
   Mads Degnegård og Frank Svendstrup har fået S. 
    
        Medlemsmøder  Krystalkugleudvalget planlægger et møde i november, evt. 
   sammen med sæsondebriefing.  

        PR  Forslag om, at lave noget PR. på Københavns Universitet, og på de 
   tekniske skoler. 

4. Materiel
        Fly  HY er endelig flyvende og omskolingerne er i fuld gang. P4 er klar 
   igen efter elektroniske problemer. P2 har motorproblemer. Hvad skal 
   der ske med W7? Vi vil godt have 2008 til at vurdere det. 
        Transportvogn Vi skal kigge på transportvogn til W7 i løbet af vinteren, hvordan 
   sikre vi os at vi kan transportere W7 i den kommende sæson. 
   Polyt 5: Den flyver for lidt. 

        Wirehentere Der skal sættes skjold på så brandfaren begrænses. Vi mangler 
   forfang. Den sendes til professionel service til vinter. 
        Polyt S  Der skal laves nogle retningslinjer omkring udlån / brug af Polyt S. 
   Jeppe tager kontakt til Kristoffer med henblik på transportvogn til 
   Simulatoren. Og evt. hold til vedligeholdelse og reparationer. 
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        Generelt  Der skal sættes flarm i HY, skal det være en særskilt eller en Colibri 
   med indbygget flarm, vi mener at det skal være en særskilt flarm, da 
   vi allerede har en Colibri, og der ikke er nogen prisforskel. 

5. EKKL
        Flyveplads Hangar? Privathangarerne afventer vi et oplæg fra de   
   interesserede. Svæveflyvehangaren: Taget har det ikke godt, penge 
   skal søges sammen med KF, klubberne skal betale halvt hver.  
   Carportene, den ene har en knækket bjælke, det skal der gøres 
   noget ved. Der er forslag om at lave området ved halvtagene om til 
   værksted/parkering for spil osv. Lukkede carporte omkring 25.000 
   pr. celle. 
   Vandslange, og måler til brug på forpladsen til at fylde vand i  
   vingerne. 

        Klubhus  Der er sat 3 plader op i loftet i stuen, det er et igangværende  
   projekt. 

6. Værksted  Mogens Møller har forespurgt om hold til div. projekter i løbet af 
   vinteren.

7. Flyvning
        Instruktørmøder  Har lige været afholdt. Der er kommet omskolingsregler til 
   HY. 

8. Langsigtet planlægning
        Krystalkugleudvalg De holder møder, og mangler lige lidt inden der kommer et 
   oplæg. 
   De har oprettet et underudvalg med IT-muligheder i klubben. 

9. Uds. til medlemmerne forhåbentlig i oktober. 

11. Næste møde Tirsdag d. 6. november, Kim gir. kl. 18.30 

Tid og sted  06. november 2007 kl. 18.30 hos Kim. 
Deltagere  Axel Morgenstjerne, Kim C. Zambrano, Marianne Watz, Finn  
   Passov, Jeppe Nicolaisen, samt besøg af Lars Sverre. 
   
1. Referat godk. Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. september 2007 er godkendt. 

2. Administration 
        Post ind  Danskeforvaltning sender papirer med nye regler for handel med 
   værdipapirer. 
   Meddelelse fra DSvU angående administrator af    
   klubmedlemmernes adgang til debatforummet. 

Referat af bestyrelsesmøde 06/11-2007 
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        Medlemmer Martin Ekblom - passiv fra aktiv.  2 nye prøvemedlemmer. 

        Uddannelse Benny Strand sendes på materielkontrollantkursus i begyndelsen af 
   2008. 
    
        Medlemsmøder  Der arrangeres julefrokost på værkstedet den 8. december. 
   Sæsondebriefing 15. november - Kim er tovholder.   
   Krystalkugleudvalgsoplæg 21. november. 

        PR  Forespørgsel fra UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige  
   Forening), om PR-arrangement i 2008, i stil med det vi holdt i år, 
   med en teoriaften forud for en dag med prøveture. 
   Vi deltog i DTUs åbenhus arrangement den 1. november. 

        Besøg af Lars: Snak om situationen på Arnborg og i hovedbestyrelsen. 
   Snak om slæbeselskab, vognportprojekt på Arnborg, samt andre 
   sager. 
   Næste repræsentantskabsmøde er i marts. Vist nok den 8. inden da 
   skal vi have taget stilling (som klub) til vognportprojektet. 
   Sjællandskeklubber skal mødes 19. januar. Det foreslås at dette 
   møde flyttes til december for at få gennemdiskuteret tingene inden 
   repræsentantskabsmødet. 
   Strukturudvalget har lavet en plan for fremtiden for Arnborg. Denne 
   skal diskuteres på repræsentantskabsmødet. 
   Der er ændringer på vej indenfor materielkontrollant regi. Der vil 
   komme en værkstedsleder. 
   Der kommer regler til værkstedsreglement.  Det afhænger stadig af 
   hvad der kommer fra EASA. 
   Snak om vores problemer med SLV i forbindelse med   
   indregistrering af HY. 
   Det ser ud til at der kommer lempelige krav til helbredstjek fra  
   EASA. 
   Der er forsøg under opstart med at tage en del af skolingen til S på 
   en motorsvæver. Samt med at skole A certifikat på motorsvævefly. 
   DIF tilskudsregler skal bruges. 

4. Materiel
        Fly  Vintervedligeholdelsesplan er klar. 

        Transportvogn  Astiren kan være i Juniorvognen, men hvis den skal bruges 
   skal den rigges til at passe til W7 også. Kan W7 være i den gamle 
   P6 vogn? Hvad koster det at få ekstra fittings til cobravognen til  
   W7. 
        Polyt 5  Iver står for den. 
        Spil  Er ankommet til værkstedet. 

        Generelt  Snak om indkøb af flarm, Colibri o.s.v. Colibri med flarm til HY, så 
   kan Colibrien fra HY flyttes over i et af de andre fly. Der skal  
   roteres rundt så ZW og P4 loggerne er ens. P2’s logger er defekt og 
   skal sendes til reparation. 
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Marianne B. Watz
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5. EKKL
        Flyveplads Lars fremlægger hans vision for et Vognportprojekt på Kaldred, der 
   skal regnes på priser, der skal findes ud af hvem der vil være med, 
   og hvem der vil bygge. Projektet skal defineres, åben, lukket, bund / 
   grus o.s.v. Hvor skal den ligge. SLV og kommunen skal have  
   mulighed for at sige noget. 
   Der er noget forsikringsmæssigt i det, afstand – brandmur eller  
   andet. I forhold til den samlede forsikringssum fra GF på en enkelt 
   skade, det kan f.eks. være brand i en hangar. 
   Finansieringsforslag til vognportprojektet diskuteres,   
   vedligeholdelse, ejerskab o.s.v. 

6. Værksted Der er et sjak til at lave badeværelse og toilet på værkstedet i vinter. 

7. Flyvning
        Generelt  Vi har ikke hørt mere om planerne for SM. 
   DSvU er / har været op til et halvt år om at godkende   
   sølv– og andre diplombetingelser, og deres deraf indvirkning på 
   omskolingsmulighederne. 
   Mads og Felipe snakker om klubmesterskab på Kaldred. 

8. Langsigtet planlægning
Krystalkugleudvalg Fremlægger deres tanker på et møde på værkstedet 21/11. 

9. Uds. til medlemmerne PFG-nyt blev udsendt i starten af november. 

11. Næste møde Onsdag d. 9. januar, Finn gir. kl. 18.30 
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Brug af simulator 
Som mange af jer har set har Polyt S ikke været funktionsdygtig i et stykke tid. Det er 
selvfølgelig smadder ærgeligt og jeg arbejder på at få den klar igen hurtigst muligt. Det er 
dog et større arbejde som nok kan forventes at tage et stykke tid. Computeren har været 
til reparation, instrumentcontrolleren er brændt af, controllerkortet er brændt af, hooden er 
ikke blevet repareret efter en tidligere skade mv. 

Det har tidligere været muligt at låne simulatoren til forskelligt formål, men vi må desværre 
sande at simulatoren pt. ikke er i en stand så dette er muligt. Derfor bliver Polyt S fast 
installeret i SimLab. 

På WIKI’en kan i finde en lille guide til hvordan i bruger simulatoren. Den vil også kunne 
findes på et stykke papir ved simulatoren. 
Det er som med alle andre værdier i klubben, at hvis der sker skade på simulatoren er 
man ansvarlig, og skal melde det til undertegnede og sørge for at skaden bliver udbedret. 
Det betyder ikke nødvendigvis at det er DIG der skal reparere den, men forvent heller ikke 
at jeg nødvendigvis gør det. Husk på at Polyt S besidder en værdi, både i kroner og ører, 
men også i de mange timers arbejde der er lagt i den. Så derfor – når noget går i stykker 
– så sig til. Det er bl.a. grunden til at simulatoren har været ufunktionsdygtig i længere tid 
og man skylder sine klubkammerater at de også kan bruge simulatoren 

Polyt S: 
Da den gamle instrumentcontroller er brændt af, er jeg i gang med at lave en ny. Den 
kommer til at kunne styre instrumenter og et LCD-panel. Endvidere skal der installeres 
såkaldte Body-shakere, en speciel højttaler som giver lavfrekvente rystelser, så stall, 
rullen på jord mv. kan mærkes. 
Et projekt lidt længere ude i tidshorisonten er design af et system med flere projektorer, 
således at man også kan kigge til siderne. 

Ny simulator. Som en del af jer jo nok har bemærket er der kommet en ny simulator til: 
Polyt R. R for Racing. Elektronikken, dvs. bl.a. Rat og pedaler er mit, som jeg stiller til 
rådighed, så behandl det venligst pænt. Bank eksempelvis ikke rattet fra stop til stop (som 
jeg har set gjort et par gange). 
Står der et Nix-pille skilt på, betyder det, at der bliver arbejdet på den og at man ikke skal 
bruge den. Heller ikke dig Jens ;-) 

Som en sidste gentagelse. Pas på vores simulator(er). Vi har et unikt rum og en unik 
simulator, så behandl den pænt og skulle det ske at noget går i stykker, så meld venligst 
tilbage. 

Kristoffer Raun
kdr@pfg.dk 
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Det er naturligvis ikke holdbart at Polyt S er ude af funktion i længere tid, og derfor er det 
nødvendigt at lære af det hændelsesforløb der har været. Problemet ligger i, at 
kompetencen til at vedligehold og reparere Polyt S ligger hos meget få personer og der 
ingen officiel politik fra klubbens side er om hvordan driften af Polyt S skal varetages. For 
at få styr på dette foreslås det at Polyt S vedligeholdelsesmæssigt opfattes og indgår på 
linje med de andre fly i klubben. PFG er en flyveklub med godt styr på drift og vedligehold 
af vores flyvende materiel, baseret på et system med årlig vinteroverhaling som udføres 
af forskellige arbejdshold med en ”sjakbajs” til at koordinere arbejdet. Som garant for 
kvaliteten af arbejdet og sikkerheden i flyene har vi materielkontrollanterne, der ud over 
tilsynet med materiellet, også fungerer som klubbens egen ekspertbistand ved større 
reparationer, eller blot som rådgiver med vejledning til daglig drift og vedligehold af 
materiellet. Systemet fungerer fint for flyene, og kunne fungere på tilsvarende måde for 
Polyt S. Det foreslås derfor at der oprettes et sjak omkring Polyt S med en koordinerende 
sjakbajs, præcis ligesom arbejdsholdene til de andre fly. Folk tilknyttet dette sjak skulle 
ikke have pligter til at vedligeholde andre fly end Polyt S, ligesom folk på et sjak der 
vedligeholder ethvert andet af klubbens fly kun er ansvarlige for det eller de fly sjakket har 
fået ansvaret for. Rollen som ”materielkontrollant” og ekspert på Polyt S skulle modsat på 
flyene udfyldes af de folk der har været med til at bygge simulatoren. 
Polyt S sjakket skulle således i vinterperioden sørge for at simulatoren altid var klar til 
brug i SIMLAB, og at eventuelle materielle skader den havde pådraget sig i årets løb blev 
udbedret. Ved at lade et sjak fortsætte for et helt år ad gangen i stedet for kun for 
vintersæsonen, ville det også være muligt at samle de samme folk til at hjælpe hvis 
eventuelle problemer med Polyt S skulle opstå i løbet af flyvesæsonen. 

I det indledende indlæg i denne debat om Polyt S 
argumenteres for, at grundet det omtalte 
hændelsesforløb vil det fremover ikke blive muligt at 
bruge Polyt S uden for SIMLAB på nogen måde. Før 
man tager så drastiske tiltag og vælger den løsning 
på problemstillingen, er det nødvendigt med en debat 
i hele klubben om hvad klubben overhovedet vil med 
Polyt S. I løbet af efteråret har der været en større 
diskurs via e-mail med de i simulatorens brug 
implicerede parter. 
Som sagen står nu ser det ud til at valget står mellem 
at lade Polyt S være en fast installation i SIMLAB, der 
skal udbygges yderligere og gøres teknisk mere 
raffineret, eller at lade Polyt S være en mobil 
platform, der kan bruges både i og udenfor SIMLAB 
til PR og andre relevante arrangementer. 
Spørgsmålet er derfor hvad klubben er mest 
interesseret i at Polyt S bliver brugt til? 

Hvis man vælger at Polyt S fast skal installeres i SIMLAB kan den blive en meget 
avanceret simulator, der kan udbygges som omtalt i det indledende indlæg. Fordelene 
ved denne model er, simulatoren i princippet altid står klar til brug i værkstedet og at den 
sikkert kan blive den mest raffinerede og virkelighedstro svævefly-simulator i Danmark. 
Ulempen ved denne løsning er, at jo mere simulatoren udbygges, jo mere kan gå i stykker 

PR-Chefens kommentarer til ”Brug af simulator” 
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og dermed stiger vedligeholdelsesbyrden på den. Gøres den mere teknisk avanceret vil 
den muligvis også blive mere besværlig for medlemmerne at betjene, hvilket måske vil 
hæmme nogle i at bruge den. Til at udbygge simulatoren vil det også være nødvendigt 
med et større hold der er interesseret i arbejde videre med simulatoren, så en eventuel 
udbygning ikke kun hænger på enkeltpersoner, som det de sidste par år har været 
tilfældet.
Polyt S vil med denne model naturligvis heller ikke mere kunne bruges ude af huset og vil 
derfor være afskrevet fra at deltage i PR-arrangementer, hvor den tidligere har været et 
stort trækplaster og givet opmærksomhed om PFG i pressen, som ellers ikke ville have 
været mulig. 

Hvis man derimod vælger, at Polyt S skal bruges på den måde som det hidtil har været 
praksis, nemlig at den normalt står til rådighed for medlemmerne i SIMLAB, men også 
bruges offensivt ude af huset til PR, vil det kræve en anden tilgang til sagen. For at Polyt 
S skal kunne flyttes ud af huset er det nødvendigt med en bedre løsning til transport end 
den hidtidige løsning, hvor vi har brugt den gamle åbne Bergfalkevogn. Hvis Polyt S 
fremover skal kunne flyttes er det nødvendigt at klubben køber en lukket trailer, der 
skræddersys til at rumme simulatoren. Pengene til køb af denne kan eventuelt søges i en 
fond, der tidligere har støttet PFG. Med en løsning på transportproblemet vil simulatoren 
uden problemer kunne bruges til PR, og den vil eventuelt kunne udlejes i kortere perioder 
til andre klubber eller unionen, som det tidligere har været på tale. Muligheden for at have 
Polyt S på Kaldred f.eks. i forbindelse med sommerlejren ville også være til stede. 
Vælger klubben at bruge Polyt S på denne måde vil det dog kræve, at simulatoren 
opfattes som færdig-udbygget, og at den derfor skal bruges som den er. Mindre 
tilbygninger og tekniske justeringer kan naturligvis sagtens laves, men en udbygning til 
visning på flere skærme etc. vil umuliggøre brug udenfor SIMLAB - det vil simpelthen 
blive for avanceret for et hold at sætte den op. En kombineret løsning hvor den kan 
bruges i et simpelt setup ude for huset og i et avanceret i SIMLAB kunne måske laves, 
men ligegyldig hvad vil en videreudbygning komplicere simulatorens brug yderligere. 

Hvordan fremtiden for Polyt S skal være og hvordan klubben vil bruge simulatoren må nu 
være op til en debat blandt klubbens medlemmer at afgøre. Der er ingen tvivl om at der i 
stigende grad vil blive brug for simulatoren nu hvor der fra DSvU er kommet 
undervisningsnormer til simulator, så elever fremover kan træne i de såkaldte S-normer, 
og af en instruktør få skrevet for at forskellige øvelser er udført i simulatoren, så der kan 
spares tid på at indøve disse i forbindelse med normal træning i luften. Disse normer skal 
der naturligvis også være mulighed for at træne i PFG, og det er derfor helt nødvendigt at 
der bliver en afklaring på hvordan klubben ser fremtiden for Polyt S. Ingen af de to 
nævnte scenarier forhindre at der f.eks. i flyvesæsonen hver uge blev afsat en 
hverdagsaften med udskrevet instruktør til simulatortræning for elever i SIMLAB. Dette 
kræver bare at der er en afklaring på hvad planen er med Polyt S, så alle ved hvad de 
kan regne med. 
PFG har et unikt rum og en unik simulator, vi skal bare være enige om hvordan vi skal 
bruge det. 
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Årets gang. 
Solister.
Thomas Skovbo Andersen og Kristina Hansen fløj 
begge solo i den 2. uge af sommerlejren. 

Der kom nye fly på pladsen, både som klubfly og privatejede fly. 
Her ses klubbens nye Discus bt, med konkurrencebogstaverne HY. 
Niels Madsen og Mogens Møllers nye Ventus bT, med konkurrencebogstaverne NM. 
Og nederst ses Bo Leth Andersens nye DG 300, med konkurrencebogstaverne U3. 
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Hvornår Hvad Hvor 

Februar
Ons. 20. feb. Kl. 19.30 Elevmøde Værkstedet

Marts
Ons. 05. marts Kl. 19.30 
Lør. 08. marts Kl. 10.00 
Ons. 12. marts Kl. 19.30 

Lør. 15. marts 
Ons. 19. marts 
Tors. 20. - man. 24. marts  

Oplæg og ideer til flyvesæsonen 
DSvU repræsentantskabsmøde 
Generalforsamling i PFG 

Sæsonstart
UNF på svæveflyvetur 
Påskeflyvning 

Værkstedet
Scandic, Roskilde 
DTU, bygning 208,    
aud. 51 
Kaldred 
Kaldred 
Kaldred 

Maj
Tirs. 06. maj Kl. 19.30 Sommerlejrmøde Værkstedet

Juni
Lør. 07. juni  
Lør. 28. juni - søn. 13. juli. 

Old-boys dag 
Sommerlejr

Kaldred 
Kaldred 

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

Kalender 2008 


