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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Jeppe Torben Nicolaisen. 
Forsidebilledet: P6 og HY på  Kaldred. 
Fotograf: Axel Morgenstjerne. 

Tryk: Vester Kopi A/S, Teknikerbyen Virum. – 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: 0001589903 
E-mail vedr. betaling: regnskab@pfg.dk 

Klubhus (flyveplads):
  
Polyteknisk Flyvegruppe EKKL 
Eskebjergvej 88B 
4593 Eskebjerg 
Tlf. 59 29 14 32   
  
  
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: 

klubhusformand@pfg.dk 

Næstformand: 
Kim Cecilia Zambrano 
kcz@pfg.dk 
Tlf. (+46) 40 611 3146 (privat),  
2795 4176 (mobil) 

Flyvechef: 
Lars sverre Rasmussen 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 3247 0138 (dag) 5761 6429 (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: 
Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Finn Mikael Passov 
finn@passov.dk 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com 

PFG-nyt udgivelsesterminer 2009
februar, maj, september og december. 

Deadline for materiale til næste blad: 01. 
april 2009.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Generalforsamling for Polyteknisk Flyvegruppe
Onsdag d. 18/3 2009 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, Kim C. 
 Zambrano, Axel Morgenstjerne, Joachim Hegelund 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af: Kristina Hansen 
 Bestyrelsen foreslår nyvalg af 2 suppleanter: Poul Gregert Jensen og Mikkel Sol
 høj Nielsen 

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

Sæsonstart 2009

Husk sæsonstart 2009! 

Første flyvedag i 2009 bliver til sæsonstart lørdag den 21. marts. 

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. 
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På Flyvegruppens ordinære generalforsamling den 12. marts 2008 genvalgtes bestyrel-
sen, der efterfølgende konstituerede sig som følger: Formand: Jeppe Nicolaisen. Næstfor-
mand: Kim Cecilia Zambrano. Kasserer: Axel Morgenstjerne. Sekretær: Mads Degne-
gaard. Bestyrelsesmedlem: Finn Passov og som suppleanter vælges: Kristina Hansen og 
Joachim Hegelund. 
Foruden bestyrelsen har følgende medlemmer haft tillidshverv i 2008: Flyvechef: Morten 
Bennick. Klubtræner: Felipe Cvitanich. Værkstedsledelse: Mogens Møller. Klubhusfor-
mand: Frank Svendtrup. Materielkontrollanter: Stig Øye, Frans Pløger, Mogens Møller og 
Jens Rytter Petersen. I årets løb er desuden Benny Strand og Peter Fischer Jensen ble-
vet materielkontrollanter. PR-Chef: Søren Zebitz Nielsen. Webmaster: Christian K. Mad-
sen. 

Året der gik 
Sæsonen startede et skridt bagefter i forhold til sidste år da vi måtte starte sæsonen uden 
P2 og P4 som var blevet sendt til tælling da der var ventetid på reservedele. Manglen på 
P2 og P4 blev ikke mærket i så høj grad da det fugtige forår havde gjort EKKL til en fugtig 
madras som kunne gribe fat i alt med hjul. På trods af undergrundens gode greb i jordma-
teriellet kom vi i gang med Polytten i spidsen af startfeltet og med spillet sat i hangar til 
lysere tider, fik vi en masse flyslæb og dermed en masse PFT’er. 

Havaristatistikken ser igen godt ud og vi kan for andet år i træk glæde os over at PFG 
ikke har bidraget til statistikken, lad os fortsætte med denne stil. 
På vores årlige begivenhed Old Boys-dagen, var der igen mulighed for at den ældre ge-
neration kunne se Kaldred fra oven.  

Trods den fugtige start tror jeg nok mange vil kalde denne sæson for en af de bedre. 
Snakken om regnfulde, grå og kedelige flyvedage uden termik har heldigvis været en 
mangelvare. Nogen vil nok sige at der er set bedre vejr andre år. Men har man været på 
pladsen i sommerens løb vil det have været svært kun at opnå korte flyveture. Det er i 
hvert fald det man kan se af flyvestatistikken. I år har vores klubfly fløjet rigtig meget, selv 
vores Astir som ellers i tidligere år har manglet piloter på ellers gode flyvedage. Det gode 
vejr førte en masse flyvning med sig: for klubfly ca. 600 timer ved begyndelsen af septem-
ber, og det var nok også grunden til at der skulle lidt mere til at lokke piloterne ud i det 
gode vejr senere på sæsonen.  

Sommerlejren startede lidt langsomt. Der var rigeligt med klubfly til rådighed for de frem-
mødte piloter, så vi valgte vi at slå pjalterne sammen med KF, for at få en morgenbriefing 
med et rimeligt antal hoveder. Men som dagene gik troppede flere og flere piloter op på 
Kaldred og efter Værløsefolkene var ankommet med deres fly kom der virkelig gang i 
aktiviteterne. Eleverne var ivrige piloter og lod ikke Juniorerne stå på jorden ret længe af 
gangen, næ der skulle flyves så meget som muligt. Som dagene gik kunne et par stykker 
se lys for enden af uddannelses-tunnelen og for alvor mærke soloflyvningen og S-
certifikatet nærme sig. Vi kunne derfor sige tillykke til Torger, Kristian, Mike og Pablo som 
nåede at få deres solotur. Senere på sæsonen nåede Torger også at få S-certifikatet i 
hus. Tillykke med det.  

Efter sommerlejren var det igen tid for nogen at tage sydpå til Sisteron for at udforske 
alperne.  

Årsberetning for 2008
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Så blev der lukket og slukket for år 2008. Sæsonens sidste flyvedag var den 27. oktober 
med den obligatoriske væddemålsfest. Og man må sige  at  den skilte sig ud fra de forrige 
år, i og med at antallet af betalere/tabere var faldet til et par stykker. Den udsøgte middag 
som bestod af en fornem fiskeret med bl.a. laks og rejer til forret, til hovedret var der kree-
ret vildsvin og som rosinen i pølseenden var der desserten bestående af is a la Orange 
tilberedt af Morten Bennick. Undervejs i indtagelsen af den udsøgte middag blev der gjort 
ophold for at hylde de mange vindere og bue af de få tabere som til straf for ikke at have 
nået deres alt for optimistiske væddemål måtte betale for deres middag. 
Som noget nyt blev der udleveret præmier og medaljer til piloter som havde gjort en stor 
præstation og her kan vi sige tillykke til Stig Øye som blev hyldet som Klubmester med de 
3 bedste strækopgaver fra EKKL: 

407,8 km 110,73 km/t. 
532,2 km  97,33 km/t. 
452,7 km  95,97 km/t. 

Axel Morgenstjerne med bedste FAI-trekant 
301,0 km FAI-trekant med 69,49 km/t 

Mads Christian Degnegaard med  
Bedste solostrækopgave for piloter < 150 timer  
128,6 km med 60,90 km/t i ZW 
Længste varighed for piloter < 150 Timer: 06:36 timer i ZW 

Stort tillykke til jer alle.  

Et andet tillykke sendes til Lars Sverre Rasmussen. Lars har modtaget Dansk Svævefly-
ver Union’s guldemblem. Guldemblemet tildeles personer der har ydet dansk svæveflyv-
ning særlige og betydningsfulde tjenester og for mange års uegennyttigt arbejde indenfor 
klubber eller Union. 
Vinterarbejdet blev startet på sædvanlig vis med planlagte timeslots på værkstedet for 
klubfly, privatejere og spil.  

På den mere sørgelige side skal nævnes at vi den 16. november har mistet en af dem der 
var med til at stifte PFG i 1943, Mathias Christophersen. Mathias blev 90 år. 

Konkurrencer 
PFG har i 2008 været repræsenteret ved flere nationale konkurrencer og har stået for 
afholdelsen af SM 1. del.  2. Del af SM blev afholdt på Tølløse. Til SM deltog P2 og P6 i 
åben klasse, mens HY deltog i PFG-Cup åben klasse. I klubklassen deltog W7. Det sam-
lede resultat blev følgende: 
Åben klasse: Felipe, Kristina og Mikkel fik en flot 2. plads i P2: Søren Zebitz fik en 7. 
plads P6. 
I klubklassen endte Axel Morgenstjerne på en samlet 3. plads i W7. 
Til SUNAIR Cup deltog Søren Zebitz i P2 sammen med hjælperne Damien Grévain, Chri-
stian Mark L. Mortensen og Joachim Hegelund. P2 opnåede en 13. Plads i 2-Sædet cup. 
Tillykke med det. 
Til DM deltog: 

Felipe Cvitanich og Stig Øye og de fik henholdsvis en 13.-plads og en 5.-plads plads i 15-
meterklassen. 
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I 2-Sædet-klasse deltog Morten Bennick med P2 og fik en samlet 3.-plads 
I Standardklassen deltog Torben Simonsen med LM og fik en samlet 11.-plads. 
Tillykke til jer alle. 

I TERMIK-Ligaen var der i år kamp om at blive i den høje ende af skalaen - vi endte på en 
7. plads i 1. division, og rykker derfor ned i 2. division i 2009. Men mon ikke vi med lidt 
god vilje og en masse flyvning i 2009 kan rykke op igen til 2010? 

Uddannelse 
I alt 4 elever er blevet sendt solo i 2008, og der er udstedt 1 S-certifikat.    

Værkstedet/DTU 
På DTU har Mogens igen været primusmotor på værkstedet og har fortsat det gode arbej-
de med at få orden på faciliteterne. Der er bl.a. blevet sat nye porte op som skulle kunne 
holde bedre på varmen og derved spare os for en god sum penge. Andre projekter på 
værkstedet er etablering og renovering af toiletfaciliteterne, hvor Kirsten Skouv har haft 
murskeen i hånden og vi glæder os til at se det færdige resultat når den tid kommer.    

Flyparken 
Vores nye Discus (HY) har nu fløjet en sæson og man må sige at den har givet medlem-
merne en masse gode flyvetimer og strækture. Med den nye Discus var det næste naturli-
ge skridt at sælge Astir’en (W7), som fik ny ejer efter bare en måneds annoncering. 
PFG’s medlemmer fik dermed pludselig en hurtigere vej til et mere moderne fly, i og med 
at Discus’en (P6) overtog Astirens plads. 

Polyt 5, OY-DHP 
Polytten havde sidste år et stort underskud på grund af for få flyvninger, men efter en god 
flyvesæson og deltagelse i SM, har den i år haft flere operationer og derved kun et mindre 
underskud. Vi må håbe at den i fremtiden kommer til at flyve mere, og at vi dermed kan 
bevare vores gode slæbefly. 

Kalundborg flyveplads ApS 
Sidste år søgte Aps’et SLV om tilladelse til at der måtte udøves modelflyvning på EKKL. 
Tilladelsen blev givet og det har nu fungeret stort set problemfrit i et års tid – lad os håbe 
vi kan fortsætte sådan. Tiltag i løbet af sommeren: Terminalbygningen har fået nyt tag og 
asfaltbanen har fået et reparationslag for at beholde en rimelig standard på banens til-
stand. 
  
Fremtid og visioner 
Visionerne for i år vil bære lidt præg af sidste års visioner. Vi anskaffede os en Discus bT 
fik vi en klar forbedring af flyparken ved samtidig at skaffe os af med Astiren, som var det 
ældste fly vi havde. I fremtiden mener jeg at vi bør fortsætte arbejdet med at forbedre 
vores flypark. Det kunne eksempelvis være en opgradering af vores Duo Discus til en 
Duo Discus XLT. Vi snakkede tidligere om en motorsvæver som også kunne bruges til 
flyslæb. Denne ide er stadig en farbar vej, men så længe vi kan holde Polytten flyvende 
med de kræfter vi har, bør den komme i første række. 
Vores hangartag mangler stadig en renovering. Arbejdet med at finde en finansieringsmu-
lighed er i gang, så jeg håber ikke det varer længe før arbejdet kan gå i gang. Af andre 
byggeprojekter er der vognhangaren. 

Jeppe T. Nicolaisen
formand@pfg.dk 
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Revideret årsregnskab for 2008 
DRIFTREGNSKAB 2008  Budget  2007 2006 

  2008  
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Flyforsikringer 84.557,00  81.412 64.161 
Radioudgifter    350  
Faldskærmsvedligeholdelse 5.672,75  5.792 8.038 
Flyvedligeholdelse 24.004,71  24.591 67.757 
Flytransport     13.743 
Flylån    275 8.905 
Instrumenter 1.873,14  561  
Brændstof til turbofly P2 og HY 1.377,74  1.258 523 
Svæveflyudgifter ialt  117.485,34 120 114.240 163.127 

     
Udgifter prøvemedlemmer  9.044,33 8 6.267 5.946 

     
Vedligehold transportvogne    2.699 160 
Transportvognsforsikringer 1.664,00  1.663 1.631 
Vægtafgifter 880,00  872 761 
Transportsvognsudgifter i alt  2.544,00 5 5.234 2.552 

     
OY-DHP: forsikr. og gebyr 19.434,00  19.135 19.042 
Hangarleje 6.000,00  6.000 6.000 
Benzinkøb 14.125,82  6.370 12.484 
Vedligeholdelse 1.640,00  18.183 20.153 
OY-DHP udgifter ialt  41.199,82 55 49.688 57.679 

     
Jordradio (Svæveflyveomr.) mm     
Hangar, vandanlæg,       
benzinstander 1715,18  485  
Telthangar 2.168,62  3 2.033 2.494 
Ansvarsforsikring køretøjer 450,00  3 2.388 2.320 
KF/PFG-fællesmateriel  4.333,80 6 4.906 4.814 

     
Flyvepladsafgift 41.500,00  39.500 37.000 
Flyveplads  41.500,00 40 39.500 37.000 

     
Klubhus el og vand 25.765,40  30.875 20.565 
Drift af klubhus 21.861,28  20.596 7.648 
Rengøring klubhus 8.973,00  9.944 9.370 
Forsikringer 7.245,00  7.080 6.937 
Klubhusudgifter ialt  63.844,68 60 68.494 44.520 
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DRIFTREGNSKAB 2008  Budget  2007 2006 
  2008  

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

Værkstedsudgifter 8.042,68 6.056 11.768 
Værktøj og materialer 11.892,88 18.556 4.312 
Forsikring bygn. 237 10.112,55  9.721 9.326 
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 18.100,29 27.326 12.286 
Værksted ialt 48.148,40 60 61.659 37.692 

     
Polyt-S 732,30 5 1.230 2.114 

     
Telefonafgifter 5.924,80 5.182 5.393 
Telefonindtægter   0 -28 
IT og internet EKKL 2.507,00 1.715 3.024 
Internet og servere 225,00 368 145 
Telefon og internet netto  8.656,80 8 7.264 8.535 

     
Kontorartikler 1.968,50 3.011 
Porto 3.940,50 4.848 4.722 
Kørsel    400 
Tryk af PFG-nyt 5.147,50 8.192 5.496 
Administrationsudgifter ialt  11.056,50 16 16.450 10.217 

     
Kontingenter DSvU, KDA o.a.  82.335,21 70 67.802 58.850 

     
Aktivitetsfond    325.600 187.350 

     
Instruktørkurser 7.540,00    
Materielkontrollantkurser 4.500,00    
Øvrige kurser 710,00    
Kurser m.m. 12.750,00 18 1.456 17.168 

     
Renter+gebyrer Danske Bank 0,10  248 21 
Renter+gebyrer giro 250,00 300 303 
Gebyrer BasisBank 300,00  300 325 
Medlemsrenter 37.715,71 15.980 9.726 
PBS-gebyrer 4.327,57 3.733 3.767 
Renteudgifter og gebyrer ialt  42.593,38 30 20.560 14.142 

     
Refusion for hjemhentning 492,00 1.742 402 
PR   423 
Besigtigelse af Discus bT      
 i Blumberg   3.612 
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DRIFTREGNSKAB 2008  Budget  2007 2006 
  2008  

Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

SM og PFG-Cup 2.306,59    
Øvrige diverse udgifter 6.439,56 4.600 4.109 
Diverse udgifter ialt  9.238,15 7 10.378 4.511 

     
Ordinære udgifter 495.462,71 508 800.727 656.217 

     
Ekstraordinære udgifter:      

Afskrivning debitorer og kredito- 469,31 0 667 610 
Svindel: Snydt ved køb af       
Volkslogger   4.305 
Jubilæumsbog     42.680 
Ny transportvogn    5.013 
Hensættelse til Polyt-5 40.000,00     
Værksted 64.000,94 70 26.444 23.891 
Varmemålere værksted    1.244 3.875 
Klubhus  25 16.054 
JB's mindefond     370.000 
Ekstraordinære udgifter ialt  104.470,25 95 48.714 446.069 

     
Totale udgifter 599.932,96 603 849.441 1.102.286 

     
Driftsoverskud 41.256,94 44 79.332 55.926 

     
      

Balance 641.189,90 647 928.773 1.158.213 

DRIFTREGNSKAB 2008  Budget 2007 2006 
  2008  

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 
     

Flyveafgifter 83.629,36 80 68.176 65.945 
GF-præmie retur 17.669,00 18 15.971 28.885 
Indtægter svævefly ialt  101.298,36 98 84.147 94.830 

     
Indtægter prøvemedlemmer  12.700,00 8 8.400 8.400 
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DRIFTREGNSKAB 2008  Budget 2007 2006 
2008  

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

Slæb af PFG klubfly 14.895,00  7.669 19.754 
Slæb for PFG privatejere 3.824,00  3.863 3.377 
Slæb for KF og andre 13.010,00  2.064 13.901 
Privatflyvning 2.382,00  1.366 4.066 
Indtægter OY-DHP ialt  34.111,00 20 14.961 41.097 

     
Indtægt spilstarter 64.065,00  56.076 51.763 

Antal spilstarter 1629  1465 1399 
Spiludgifter -52.234,38  -38.063 -52.575 

kr/start 32,07  25,98 37,58 
Overskud spilregnskab (PFG)  11.830,62 0 18.013 -812 

     
Pladsafgift privatejere 7.560,00  8 7.800 6.000 
Telthangar, hangar og carport 2.940,00  2 2.200 2.700 
Hytteafgifter 30.240,00  29 27.200 27.200 
Flyvepladsindtægter  40.740,00 39 37.200 35.900 

     
Overskud festkasse 7.548,78  7.120 11.556 
Ophold og overnatning klubhus 7.667,15  4.900 5.944 
Klubhusindtægter i alt  15.215,93 13 12.020 17.501 

     
Flyve-Auto Fond 8.783,93  8.825  
Værkstedsafgift 2.000,00     
Sponsor 6.300,00     
Udleje 200,00  200  
Værkstedsindtægter i alt  17.283,93 9 9.025 1.400 

     
VHF og S-teori-kursus  0,00 0 6.590 -100 

     
Renter BasisBank 12.314,62  9.456 13.761 
Renter ThyDirekte 7.624,87     
Medlemsrenter 3.452,30  2.804 1.745 
Renteindtægter ialt  23.391,79 12 12.260 15.505 

     
Kont. ingeniører m.fl. 202.819,59  145.224 140.270 
Kont. indskudsmedlemmer 6.132,00  24.360 23.704 
Kontingenter studerende 47.976,00  45.324 31.254 
Kont. udlandsmedlemmer 2.280,00  2.520 2.856 
Kontingenter passive 29.656,00  27.720 28.764 
Forfaldne kontingenter ialt  288.863,59 256 245.148 226.848 



11 

Barografkalibrering 1.061,00  1 495 920 
P-afgifter 7.800,00  7 7.360 7.765 
Gavebeløb anvendt  469.516 255.000 
Tilskud instruktørkurser  0  5.000 
Bladpuljen -890,80  2 1.618 2.724 
SM og PFG-Cup deltagergebyr 3.000,00     
Øvrige diverse 1.810,00  520 520 
Diverse indtægter ialt  12.780,20 10 479.510 271.928 

     
Ordinære indtægter  558.215,42 465 927.273 712.498 

     
Arv efter JB     400.000 
Jørgen Bachmanns mindefond 40.000,00  70  
Indtægt Jubilæumsbog 530,00  1.500 21.840 
Fonde mm  70  
Trukket på hensatte midler 42.444,48  42  23.875 
Ekstraordinære indtægter  82.974,48 182 1.500 445.715 

     
Totale indtægter  641.189,90 647 928.773 1.158.213 

     
Balance  641.189,90 647 928.773 1.158.213 

DRIFTREGNSKAB 2008  Budget 2007 2006 
2008  

Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

STATUS 2008  2007 2006 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

    
Indestående i Danske Bank -0,10  0 0 
Indestående i ThyDirekte 38.867,43  
Indestående i BasisBank 394.114,62  372.972 536.774 
PBS periodisering 20.757,11  51.873 32.990 
Jubilæumsbog periodisering  10.960 
Forudbetalt LX Red Box P2+P6  10.200 
Flyve-Auto Fonden 0,78  16 18.790 
Gaver til PFG hos DSvU  14.100 
Omsætningsaktiver  453.739,84 424.860 623.815 
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STATUS 2008  2007 2006 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 
     
OY-PFX (P6) 245.000,00  230.000 220.000 
OY-JGX (HY) 395.000,00  399.516  
OY-XHA (W7)  55.000 55.000 
OY-PJX (A3) 135.000,00  165.000 185.000 
OY-PKX (P4) 150.000,00  150.000 150.000 
OY-ZWX (ZW) 125.000,00  125.000 120.680 
OY-PXF (P2) 810.000,00  820.000 820.000 
Værdi af svævefly  1.860.000,00 1.944.516 1.550.680 

    
Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 

    
Radiomateriel 14.500,00  17.000 12.000 
Flyinstrumenter 117.645,39  125.645 90.000 
Faldskærme 21.000,00  21.000 29.000 
Transportvogne 120.000,00  140.000 85.000 
Polyt-S 6.820,00  6.820 6.820 
Condor PC 2.000,00  4.000 5.137 
Projektor SimLab 4.000,00  6.000 7.700 
PFG's andel af spil mm 41.000,00  41.000 41.000 
PFG's andel af Suzuki 11.000,00  11.000 14.191 
Værdi af hjælpemateriel  337.965,39 372.465 290.848 

    
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  2.918.705,23 3.008.842 2.732.343 

Bemærkninger til aktiver 2008      
         
- 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  
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     2008  2007 2006 
        

- Radiomateriel  OY-JGX Becker-radio 5.000,00  5.000  
OY-PJX Becker-radio 5.000,00  5.000 5.000 
OY-PJX gl. FV-radio 500,00  500 500 
OY-BXD     500 500 
FV720     2.000 2.000 
OY-DHP 2.000,00  2.000 2.000 
Jordradioer 2.000,00  2.000 2.000 

    14.500,00  17.000 12.000 
        

- Flyinstrumenter  OY-PJX  10.000,00  10.000 10.000 
OY-PXF  24.078,19  24.078 18.000 
kompas (BXD)  1.000 1.000 
OY-PKX  7.000,00  8.000 8.000 
OY-ZWX  7.000,00  6.000 6.000 
OY-XHA     7.000 7.000 
OY-PFX  15.000,00  15.000 10.000 
OY-JGX  10.000,00  10.000  
Colibri  4.000,00  4.000  
Colibri med FLARM 10.567,20  10.567  
OY-DHP 30.000,00  30.000 30.000 
    117.645,39  125.645 90.000 
        

- Faldskærme  OY-PJX 2 stk 4.000,00  4.000 6.000 
OY-PXF 2 stk 6.000,00  6.000 8.000 
OY-JGX  3.000,00  3.000 4.000 
OY-PFX  3.000,00  3.000 4.000 
OY-ZWX  3.000,00  3.000 4.000 
Slimfit OY-PKX 2.000,00  2.000 3.000 
    21.000,00  21.000 29.000 
        

- Transportvogne  ½ Duo Discus vogn 45.000,00  45.000 45.000 
Discus bT vogn 50.000,00  55.000  
Junior vogn 15.000,00  15.000 15.000 
ASK-13 vogn 10.000,00  15.000 15.000 
Astir-vogn  10.000 10.000 
    120.000,00  140.000 85.000 

Bemærkninger til aktiver 2008 fortsat      
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STATUS 2008     2007 2006 
Passiver kr. kr. kr.  kr. kr. 

      
JB's mindefond  470.000,00   370000 370000 
Medlemmers andel 
af Duo Discus T     140.000 140.000 

      
Nøglekonto  6.281,46   4.631 4.231 
Ølkasse værksted  200,30   705 1.152 
Gæld til KF  16.797,17   6.154 6.526 
Gæld til PF-Auto  13.079,63   16.980 37.781 
Periodisering 
(betaling efter nytår)     9.300 1.000 

      
Medlemsdebitorer -281.209,07    -87.868 -47.653 
Medlemskreditorer 657.687,75    731.135 447.404 
Medlemmer netto  376.478,68   643.267 399.751 

      
Hensat OY-DHP  100.000,00   60.000 60.000 
Hensat bygning 237  0,00   42.444 42.444 

      
Gaver via DSvU 381.800,00    458.800  

Tidligere års ubrugte 
gavebeløb -10.716,37      
Købt Discus bT m/
udstyr     -469.516  
Købt Duo Discus T, 
sidste rate -140.000,00      
Ubrugt gavebeløb  231.083,63   -10.716  

       

Omsætnings-
passiver  1.213.920,87  1.282.765 1.062.885 

      
Egenkapital primo  1.726.077,22   1.669.457 1.644.782 
Driftsoverskud  41.256,94   76.328 54.676 
Nedskrivninger, netto  -61.914,80   -19.708 -30.000 
Egenkapital ultimo  1.705.419,36  1.726.077 1.669.457 

      
       

Passiver ialt  2.919.340,23  3.008.842 2.732.343 



15

Et par billeder fra Axels 
udelanding i W7 under 
SM 2008. 
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Budget for driftsregnskab 2009 
     
Udgifter tkr.  Indtægter tkr. 

    
Svævefly 120  Flyveafgifter 85 
Prøvemedlemmer 10  GF-forsikringspræmie retur 25 
Transportvogne 4  Prøvemedlemmer 12 
Polyt 5 50  Polyt 5 35 
KF/PFG-fællesmateriel 5  Pladsafgift privatejere 8 
Flyvepladsdrift 43  Telthangar, hangar og carport 3
Vognportsafgift 5  Vognporte 12 
Klubhus 64  Hytteafgifter 30 
Værksted 60  Klubhus 15 
Polyt S 10  Værkstedsindtægter 10 
Telefon og internet 9  VHF- og S-teorikurser 3 
Administration 16  Renter 24 
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 86  Kontingenter 313 
Instruktørkurser mm 5  Barografkalibrering 1 
Renter og gebyrer 45  P-pladser værksted 7 
SM på EKKL 4  SM deltagergebyr 4 
Diverse 7  Diverse 3 
Udgifter i alt 543  Indtægter i alt 590 

    
Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  
Bygning af vognporte 275  Gaver til PFG 275 
Hangartag 150  Fondsstøtte 150 
Klubhus 30  Jørgen Bachmanns mindefond 90 
Værksted 30    
Flyveplads 30    
Ekstraordinære udgifter i alt 515  Ekstraordinære indtægter i alt 515 

    
Totale udgifter 1058  Totale indtægter 1105 
Driftoverskud 47    

     
Balance 1105  Balance 1105 
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Forslag til 
FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 

For perioden 1.4.2009 til 31.3.2010  

1. Kontingenter  
a.  Aktive medlemmer               390,00 kr/md. 
b.  Aktive medlemmer, der er studerende 235,00 kr/md.  
c.  Udlandsmedlemmer                                 470,00 kr/år. 
d.  Passive medlemmer                          347,00 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 opkræves forud og debiteres den sidste i hver måned. Kontingent  for ud-
landsmedlemmer og passive medlemmer debiteres kun den 30. april. 

Ved indmeldelse skal der oprettes en PBS-aftale til afregning af afgifter. Ved indmeldelse 
som aktiv betales 2 måneders kontingent 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 overens-
stemmelse 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 obligato-
risk medlemsafgift til KDA og DSvU (herunder abonnement på "Flyv"). Aktive livstidsmed-
lemmer 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 kontin-
gent for perioden, dog mindst for 3 måneder. For indtil 2 flyvedage i sammenhæng beta-
les kun 1 måneds aktivt kontingent. 
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2. Flyveafgifter
  PXF, JGX PFX  PJX, PKX, ZWX PXF (A- og B-elever) 
1. time  204,00 kr/t     168,00 kr/t     117,00 kr/t   136,00 kr/t 
2. og 3. time   177,00 kr/t     147,00 kr/t 102,00 kr/t   118,00 kr/t 
4. time ff.      102,00 kr/t  66,00 kr/t   40,00 kr/t    68,00 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). Hver-
dagsflyvning foregår på dage, hvor ingen instruktør er udskrevet. Flyvning afholdt i flyve-
gruppens 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 hver-
dagsflyvning 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 diffe-
rencen 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. Loft på flyveafgifter
Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for et medlems personlige flyveafgifter på 
4700,00 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 be-
løb krediteret. 

5. Spilstarter
Taksten er fastsat til     40,00 kr/start. 

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

6. Flyslæb.
Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 
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PFG medlemmer/fly      1400,00 kr/tt 
Øvrige       2100,00 kr/tt 
Hjemhentning      1250,00 kr/tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter      800,00 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 hjemhent-
ningshold 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 36,00 kr/nat/rum. Medlem-
merne 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 36 kr/døgn for overnatning i 
klubhus eller på teltplads. 

Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med klub-
husformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm. Der betales en afgift for ikke-
medlemmer på 36,00 kr/person/døgn. 

9. Hytter
Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddel-
bar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1730,00 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 650,00 kr/fly. 
Leje af projekterede vognporte til transportvogne fastsættes til 250 kr/måned. Kun aktive 
medlemmer i PFG og KF kan leje vognportene. Deltagelse i byggeriet forudsættes for 
førstegangslejerer, nærmere vilkår aftales mellem bestyrelsen og styregruppe for byggeri-
et.
Benyttelse af hangar, telthangar og carport koster yderligere årlig afgift på 1080,00 kr/
enhed, eller en halvårlig afgift på 650,00 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. 

Kalundborg Flyveplads ApS opkræver et pladsgebyr på 100 kr/md af S-piloter, som ikke 
er medlem af PFG eller KF og som deltager i flerdages svæveflyvearrangementer på 
EKKL. PFG kan vælge, at gebyret er indeholdt i arrangementets deltagergebyr, i hvilket 
tilfælde PFG afregner med Kalundborg Flyveplads ApS. 
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11. Værkstedet
Fremmede fly betaler et værkstedsgebyr på 1000 kr for de første 2 uger, derefter 1000 kr/
uge. Dog betales kun 250 kr når flyet kun benytter værkstedet en enkelt dag. Flyvevåb-
nets og DaSK’s svævefly er undtaget. 
Private PFG-fly kan frit benytte værkstedet, dog betales i vinterhalvåret efter 5 uger et 
gebyr på 500 kr/uge. 

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. 
Transportvogne til fly, der betaler afgift på EKKL eller til værkstedet, pålægges ikke P-
afgift. 

Aktive medlemmer                             100,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Passive medlemmer og andre                 200,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Enhver længere benyttelse af parkeringspladsen aftales med værkstedsledelsen og med-
deles 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 0,4%. Det svarer til 4,91% 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 rentesam-
menhæng være på PFG’s konto (giro eller bank) inden månedens slutning, eller indbeta-
lingen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales renter af, ligger mel-
lem -200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente. 

Afsnit slettet. 

13. Andet
- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 200,00.  
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
- Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler tilmeldingsgeby-

ret for studerende. 
-  Deltagelse i instruktørkurser: PFG dækker deltagergebyret og rejse 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 specifi-
ceret ved aftale med bestyrelsen. 
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4 gange NBEG certifikater til UG med kryds og slange 

Af Rune Brogaard, Lolland Falster Svæveflyveklub 

Torsdag d. 22. maj var dagen, hvor fire nyudklækkede luftfartstelefonister forlod bygning 
327 på DTU med et lille stykke papir i hånden og et veltilfreds grin. Den glade gruppe
bestod af Kristina, Joachim og Mikkel fra PFG samt en enkelt repræsentant fra LFSV – 
Rune Brogaard. 

Jeg havde været så heldig at få en plads på holdet i sidste øjeblik. Det kunne ikke have 
været mere perfekt! Jeg havde brugt næsten en måned på at prøve at skaffe en plads 
rundt i de forskellige klubber på sjælland – endda også UL- og Motorflyveklubber. Så da 
jeg mødte op på DTU til første lektion var det med godt humør og en smule nervøsitet 
over, hvad de andre aspiranter mon ville sige til, at der kom sådan en udefra og maste sig 
på. Denne nervøsitet var dog stærkt ubegrundet og efter blot en halv time sad de 7-8 
aspiranter omkring et bord og simulerede hver deres flyvetur. Traffic Crontrol var i vores 
tilfælde Søren Zebitz, der på imponerende vis formåede holde styr på alle, mens vi i en 
stor kommunikationståge forvildet taxiede rundt i hver vores lufthavn i håb om at få starttil-
ladelse og overtrådte samtlige regler for korrekt radiofraseologi. Efterhånden som kurset 
skred frem blev vi dog alle bedre til at anvende de korrekte termer og vendinger og formå-
ede ligefrem at komme i luften, inden lyset blev slukket og dørene låst. 

Kurset var opdelt i både teoretisk undervisning og praktiske øvelser. Undervisningen var 
generelt ud over det forventede og der var rig mulighed for at øve den praktiske del, blot 
man satte nogle timer af engang imellem. Til øvelserne benyttede vi os af at både Søren 
og Lars Sverre var til stede og kunne agere som Tower, og enkelte gange benyttede vi 
også TeamSpeak så de praktiske øvelser kunne foregå hjemmefra. 

Selve NBEG prøven forløb ganske gnidningsløst. Vi lagde ud med en teoretisk prøve, 
hvor vi skulle besvare 24 multiple choice spørgsmål. Vi måtte have op til seks fejl for at 
bestå, og selvfølgelig bestod vi alle – jeg med nul fejl. Næste prøve var en praktisk øvel-
se. Vi havde på forhånd fået at vide, at der ville være indlagt ”skjulte” fejl i prøven, så vi 
var alle spændte og meget opmærksomme på Traffic Control. Selv fik jeg besked på at 
holde udkig efter et brændende skib og melde tilbage, hvis jeg fik øje på overlevende i 
vandet. Jeg må indrømme, at jeg var en smule i tvivl om, hvordan jeg skulle klare den
situation. Heldigvis afbrød SLV kontrollanten øvelsen få øjeblikke efter, så jeg slap med 
sved på panden. 
Tredje og sidste prøve var den nye sprogtest, som er indført fra 2008. Eftersom vi var 
blandt de første til at tage denne test var vi noget spændte på, hvordan den ville forløbe. 
Så som de gentlemen vi nu engang er lod vi Kristina gå først. I al sin enkelthed gik prøven 
ud på at lytte og gengive en kortere nyhedsrapport om et flyhavari, kigge på nogle billeder 
og fortælle hvad vi så. Vi fik alle et sekstal, hvilket betyder at vi aldrig skal op til prøven 
igen. 
Efter ca. tre timers NBEG prøve ønskede SLV kontrollanten os tillykke med certifikatet, og 
vi kvitterede med et tillykke med pengene. 

Alt i alt kan jeg kun sige at jeg har fået et positivt indtryk af PFG, og der skal da også lige 
lyde en særligt tak til Søren, Lars og jer andre på kurset – det har været nogle sjove og 
lærerige aftener. Så jeg sender altid en venlig tanke til PFG, når folk spørger hvordan jeg 
har fået skaffet mig sådan et N-BEG certifikat. 
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Velkommen og tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Damien Christophe Grévain (aktiv) 
Michael Henoch Frosz (aktiv) 
Piotr Koziuk (aktiv) 
Pawel Lukasz Bak (aktiv) 
Jon Vincent Steensen (aktiv) 
Michal Biskup (aktiv) 
Krzysztof Szczerba (aktiv) 
Morten Wedel (aktiv) 
Joy Vicki Moldrup Vincentz (aktiv) 
Lars Martin Haukohl (aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Mathias Christophersen (afdød), (passiv) 
Erling Winther Hansen (passiv) 
Viggo Neble Jensen (passiv) 
Piotr Koziuk (aktiv) 
Morten Ødegaard Nielsen (passiv) 
Claus Pedersen (udlandsmedlem) 
Guido Walther (udlandsmedlem) 

Der skal lyde et farvel til: 
Vores Astir CS OY-XHA, der i oktober blev solgt til en klub i Tjekkiet. 
OY-XHA var oprindelig ejet af FVS og blev erhvervet af PFG tilbage i 1991. Siden da har 
flyet budt vores piloter på mange oplevelser - af både den ene og anden slags. 

Vi vil gerne ønske tillykke med solo til: 
Pablo og Torger der begge fløj solo lørdag den 14. juni. 
Mark gik solo på sommerlejrens sidste hverdag. 
Kristian Sejr Skouv der gik solo på sommerlejrens aller sidste dag. 

Tillykke med certifikatet til: 
Kristina Hansen bestod s-prøven om mandagen i sommerlejren. 
Torger Tokle der bestod S-prøven den 30. august.
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Tillykke med sølv betingelserne: 
Torger og Pablo fik fløjet meget i Junior i den første uge af sommerlejren og fik begge 
deres højdevinding og dermed første sølvbetingelse i hus. 
Om tirsdagen i den anden uge af sommerlejren fik Pablo sin femtimers tur og mangler nu 
kun en sølvbetingelse som er strækbetingelsen, og denne må vente til pappet er i hus. 

Vi vil også godt ønske tillykke med nyt fly til: 
Iver Christophersen, der har fået en ASG-29 med turbo. Den har fået konkurrence bog-
staverne ”IC”. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Termik-Liga resultater 2008
2008 var vores 10. sæson i TERMIK-Ligaen, Der er blevet fløjet rigtig mange opgaver og 
det er blevet til 166 opgaver, fordelt på 28 piloter. 
Det var første gang vi skulle kæmpe om pladserne i 1. division og vi har måtte sande at 
her er konkurrencen meget hård. Trods stort engagement og flotte flyvninger må vi se os 
henvist til en 7. plads og nedrykning til 2. division. 

Stig Øye er eneste medlem der har fløjet i gruppe A i 2008, her er han kommet ind på en 
fin 12. plads og dermed sikret sig en plads i gruppe A igen i 2009, der er i alt 60 piloter i 
gruppe 60, hvoraf de 40 bedst placerede bliver i gruppen, mens de sidste 20 må rykke 
ned i gruppe B. 

I den kommende sæson får Stig selskab af Felipe Cvitanich, Torben Simonsen og Morten 
Bennick der alle rykker op fra gruppe B. 
I gruppe B er der 120 piloter, de 20 bedste rykker op og de 40 dårligste rykker ned. 
Vi har i 2008 haft 11 piloter i gruppe B og kun Brian Hansen der slet ikke har været hjem-
me og flyve må indse at han næste år befinder sig i gruppe C. 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 1.Division 01-11-2008 18:09:12 (14) 
  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 
1 42254,1 24 183 SG-70   
2 41704,3 24 174 Herning Svæveflyveklub   
3 38337,7 24 78 Silkeborg Flyveklub   
4 37028,9 24 128 Vestjysk Svæveflyveklub   
5 35615,5 24 78 Midtsjællands Svæveflyveklub   
6 35573,2 24 99 Vejle Svæveflyveklub   
7 35237,4 24 166 Polyteknisk Flyvegruppe NED 
8 34783,5 24 108 Østsjællands Flyveklub NED 

TERMIK-Ligaen:Piloter i A Gruppe 01-11-2008 18:33:23 (14) 
  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Pilot Klub Prognose 
12 5032,1 3 14 Stig Øye Polyteknisk Flyvegruppe A-13 
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TERMIK-Ligaen:Piloter i B Gruppe 01-11-2008 
  Opgaver   

Nr. Points 
Med-

regnet Ialt Pilot Klub 
Progno-
se 

1 5059,2 3 11 Peter K. Toft SG-70 OP  A-10 
2 4940,9 3 19 Felipe Cvitanich PFG OP  A-20 
3 4939,6 3 5 Jørgen Arndt SG-70 OP  A-21 
4 4768,8 3 7 Erik Døssing Jensen Viborg Svæveflyveklub OP  A-26 
5 4733,5 3 6 Christian Skov Århus Svæveflyveklub OP  A-27 

13 4444,0 3 11 Torben Simonsen PFG OP  A-46 
17 4401,8 3 9 Morten Bennick PFG OP  A-54 
30 3727,2 3 6 Johny Johansen Kalundborg Flyveklub B-21 
32 3705,9 3 13 Axel Morgenstjerne PFG B-23 
51 3291,3 3 10 Søren Zebitz Nielsen PFG B-50 
52 3245,0 3 9 Mads Christian Degnegaard PFG B-53 
60 3045,8 3 8 Joachim Hegelund PFG B-73 
74 2578,5 2 6 Kim Cecilia Zambrano PFG B-106 
75 2431,0 3 6 Peter Fischer Jensen PFG B-111 
78 2378,7 3 7 Jeppe Torben Nicolaisen PFG B-114 

De resterende 17 piloter fra PFG befinder sig i gruppe C, hvor Kristina Hansen og Poul 
Gregert Jensen er de eneste der med hhv. en 6. og en 30. plads har kvalificeret sig til 
gruppe B hvor de vil være at finde i den kommende sæson. 
Der er 178 piloter der har indrapporteret opgaver til gruppe C, så vi har 6 piloter blandt de 
50 bedste. Det må siges at være helt pænt, enkelte af dem har endda kun indrapporteret 
2 opgaver. 

TERMIK-Ligaen:Piloter i C Gruppe 01-11-2008 18:33:24 (14) 
  Opgaver   

Nr. Points 
Med-
regnet Ialt Pilot Klub Prognose 

1 4660,8 3 10 Thomas Vestergaard Silkeborg Flyveklub OP  B-1 
2 4339,0 3 8 Øjvind K. Frank SG-70 OP  B-2 
3 4171,9 3 5 Ole Fjord Silkeborg Flyveklub OP  B-8 

4 3786,9 3 6 Søren Jakobsen Vestjysk Svæveflyve- OP  B-19 

5 3583,4 3 3 Henrik Bach SG-70 OP  B-29 
6 3561,3 3 5 Kristina Hansen PFG OP  B-32 
30 2738,6 2 2 Poul Gregert Jensen PFG OP  B-92 
42 2502,5 2 2 Lars Sverre Rasmussen PFG C-2 
43 2493,7 3 7 Benny Strand PFG C-3 
44 2479,6 2 5 Michael Østerholm Jørgensen PFG C-4 
48 2383,9 3 4 Finn Passov PFG C-8 
51 2313,4 3 3 Bo Beltoft Watz PFG C-11 
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58 2216,1 3 3 Pablo V. Holm-Nielsen PFG C-20 
62 2183,2 3 4 Niels Flemming Madsen PFG C-25 
80 1835,0 2 2 Michael Krogh PFG C-46 
83 1810,2 3 3 Mogens Kristian Møller PFG C-49 
98 1531,5 3 7 Torger Tokle PFG C-65 

127 967,7 2 2 Niels Christian Nielsen PFG C-99 

Nr. Points Med- Ialt Pilot Klub Prognose 

139 798,0 1 1 Stefano Fazzi PFG C-114 

151 678,6 2 2 Lars Theil Hansen PFG C-126 

161 552,5 1 1 Kristian Sejr Skouv PFG C-137 

177 174,3 1 1 Christian Mark L. Mortensen PFG C-154 

Der er i 2008 10 kvindelige piloter der tilsammen har indrapporteret 38 opgaver. 
Kristina Hansen kommer ind på en 2. plads, rigtig flot og tillykke med det. 
Kim Zambrano blander sig også rigtig godt i rækkerne med en fin 5. plads. 

Der er 43 juniorer der har indrapporteret opgaver i 2008, her i bland 3 piloter fra PFG, det 
er Kristina Hansen der er at finde på en 10. plads, Kristian Sejr Skouv på en 40. plads og 
Christian Mark Mortensen der slutter gruppen af som nr. 43. 

Alt i alt har vi gjort det rigtig godt i år, og vi kan vist alle være enige om at vi igen i den 
kommende sæson skal gi den gas, så vi igen kan komme op i første division. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

TERMIK-Ligaen:Kvindelige deltagere 01-11-2008 18:40:49 (14) 

Gruppe: Kvinder  
  Opgaver   

Nr. Points 
Med-
regnet Ialt Pilot Klub Gruppe 

1 4346,8 3 12 Helle Lundgren Vejle Svæveflyveklub A-58 
2 3561,3 3 5 Kristina Hansen Polyteknisk Flyvegruppe OP B-32 
3 3056,7 2 5 Lotte Bank-Nielsen Østsjællands Flyveklub OP  B-71 
4 2785,1 3 3 Birgitte Ørskov SG-70 B-87 
5 2578,5 2 6 Kim Cecilia Zambrano Polyteknisk Flyvegruppe B-106 

6 1746,5 2 2 Helle Post FSN Skrydstrup Svæve-
flyveklub C-53 

7 1324,8 1 1 Mette Schmeltz Pedersen Billund Svæveflyveklub NED  C-
74 

8 1120,8 1 1 Signe Ridderberg FSN Værløse Svævefly-
veklub C-86 

9 1092,9 2 2 Anette Lena Christiansen Sønderjysk Flyveklub C-89 
10 752,1 1 1 Lone Eriksen Sønderjysk Flyveklub C-122 
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Referat af bestyrelsesmøde 05/05-2008
Tid og sted:  5. maj klokken 18 hos Joachim 
Deltagere:  Jeppe Nikolaisen, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, Kim Zambrano, 
  Kristina Hansen, Joachim Hegelund 

1. Referat godkendt 
  Referat fra 4. april, godkendt. 

2. Administration 
     Post ind 
  Anmeldelseskvittering fra Midt- og Vestsjællands Politi vedr. indbrud i klub- 
  hus. 
  TDC:Ændrer minuttaksering og betalingsgebyr. 
  DFS:Tilbud om opdateret ICAO-kort. 
  OSTIV-nyhedsbrev. 
     Post ud 
  Indsigelse mod ny fredning af Saltbæk Vig. 
     Medlemmer 
  Prøvemedlemsskaber: Simone Balducci, Mark Laier-Brodersen, Daniel 
  Gold, Piots Koziuk og Damien Grévain er blevet prøvemedlemmer. Michael 
  Frosz er blevet medlem. Det kan blive et problem, hvis der er alt for mange 
  2-sædede elever pr. dag. Det anbefales på wikien, at der ikke skrives mere 
  end 5 elever på pr. flyvedag og højst 2 introducenter pr. weekend. Tovhol-
  der Kim. Kristina står for et elevarrangement. 
  Der sendes en infomail ud til elever og prøvemedlemmer. Tovholder Kim. 
  Der bør høres, om der er nogle frivillige til at supplere Kaiser 
  som instruktør i sommerlejren. Finn er tovholder.
     Uddannelse 
  Radioprøve d. 22. maj. Felipe skal på kunstflyvningskursus. 
     Medlemsmøder 
  Der har været afholdt sommerlejrmøde på værkstedet med reservering af 
  fly og kamre. Der er indkaldt til hangarmøde v. Morten Bennick d. 30 maj. 
     PR-arbejde 
  Søren har skrevet artikel til RUS-bogen. 
  Opfølgningsmøde med LSR ang. balladen på Arnborg.
3. Økonomi 
     Status – PFG 
  Ok. 
     Flyveplads 
  GF fredag den 30 maj. 
4. Materiel 
     Fly 
  P2´s inderfor skal repareres (Kim). Vingerne bør poleres. Finn indhenter 
  tilbud på vingerne hhv. vingerne og krop. 
  Instruktørgruppen informeres om principbeslutning vedr. salg af Astir efter 
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  sommerferien (Finn). Der foreslås, at P6 tager Astirens plads i skolingsræk-
  ken. 
  Såfremt der herefter mangler sæder må indkøb af nyt fly overvejes. 
  Plan/indtægter fra salg af instrumentering skal overvejes forud for salg. 
   
  Stadig problemer med P2’s motor. Status fra Morten (Finn). 
     Polyt 5 
  Har fløjet en masse starter ifm. SM. 
     Wirehentere 
  Jeppe taler med Niels Madsen vedr. påsvejsning af bundplade. 
     Generelt 
  K13 og de 2 Juniorer har Volksloggere og de øvrige har Colibrier. Det kan 
  ikke forventes, at der pr. automatik kan lånes loggere til konkurrencer og 
  som minimum skal der søges om det 14 dage før 1. konkurrencedag. Der 
  skal søges 14 dage i forvejen også når det gælder flylån og andet materiel. 

5. EKKL 
     Flyveplads 
  Jeppe følger op på det. Fredningsforslaget skal revurderes. Der er sendt en 
  indsigelse til fredningsnævnet. 
  Grunden til at der er vådt i østenden af banen er, at vandet ikke kan løbe 
  væk. Der bør drænes. 
     Klubhus 
  Poul Gregert undersøger vedr. forsikringsforhold (Jeppe) og evt. erstatning. 

6. Værksted 
  Jeppe hører med Mogens om der er indkøbt porte. 

7. Flyvning 
     Generelt 
  Mads køber golfboldehenter og sætter gang i gyngeprojektet. 

9. Uds. til medlemmerne 
  PFG-nyt bør være på trapperne. 

10. Eventuelt 
  Indhentet tilbud for nyt tankanlæg: 28.000 kr. + tilslutning. Arnold sørger for 
  den korrekte rørtilslutning. 
  Fastsættelse af regler for lån af loggere og andet materiel. Hvilke tidsfrister 
  skal der være? 
  Skal vi indkøbe flere loggere så medlemmerne har mulighed for at låne 
  loggere til konkurrencer uden at vi kommer til 
  at mangle dem på pladsen. 

11. Næste møde 
  Torsdag d. 19 Juni kl. 18.30 hos Finn. 

Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 19/06-2008
Tid og sted.  Hos Finn P d. 19. juni 2008 
Deltagere  Finn Passov, Axel Morgenstjerne, Joachim Hegelund, Kim Zambrano, 
  Jeppe Nikolaisen, Kristina Hansen. 

1. Referat godkendt 
  Referat fra 5. maj, godkendt. 
2. Administration 
     Post ind 
  Indkaldelse til GF i Andelsselskabet Eskebjerg-Enghave Vandværk. 
  Tilbud fra sparekassen ThyDirekte (flyvefinansiering) 

     Medlemmer 
  Nye prøvemedlemmer: Pawel Bak, Michal Biskup. 
  Nye Medlemmer: Piotr Koziuk. 

     Uddannelse 
  DSvU vedr. hjælp til klubberne. Forslag sendes til Jeppe, der samler 
  sammen. 

     PR-arbejde 
  KZ- og Veteranflyklubben iht. udsendte mail. Sendt videre til dem, der har 
  med Polyt5 at gøre. 

3. Økonomi 
     Status - PFG 
  Der er en del likviditet i klubben. Der tilbagebetales en del lån til medlem-
  merne. Axel opretter en konto hos Thy. 
  Alle slæbesedler (Polyt 5 skal ses efter), alle bilag (ligger i kasserens skuf-
  fe), alle startlister, journaler på 7 klubfly skal kopieres. Slæbesedler skal 
  afstemmes med kopierne af journalerne. Det hele skal afleveres på værk-
  stedet. Kim laver skema til en turnus vedr. hvem der har ansvaret. Kim ta-
  ger den 1. tur primo juli. 

  Joachim og Jeppe kigger Axel lidt over skulderen mht. bogføring. 
  Prøvemedlemssedler og indmeldelsesblankettet skal scannes og sendes til 
  bestyrelsen. Dette er vagthavendes ansvar. 

4. Materiel 
     Fly 
  Alle stik skal standardiseres ifm. vintervedligehold. Overtrækket til P2 skal 
  som udgangspunkt ikke lånes ud. Jeppe melder tilbage til Værløse. Vi 
  sender P6’s gamle højdemåler til reparation. 
  Astiren skal sælges efter SM. Det skal vurderes, om nogle af instrumenter-
  ne 
  skal udskiftes med instrumenter i PFG’s øvrige fly. Det elektriske 
  variometer skal ud og radioen med. Joachim kontakter relevante personer 
  mhp. Dette. 
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     Spil  Generatoren er blevet udskiftet da den var defekt. 

5. EKKL 
     Klubhus 
  Låsen til klubhuset er svær at låse. Svendstrup reparerer døren. 

7. Flyvning 
     Instruktørmøder 
  Radiobrug ved start og landing iht. VFG (udsendt fra DSvU): I-gruppen an-
  moder  om at der skrives til DSvU / SLV og beder om en uddybning vedr. 
  oprindelse og hvorfor klubberne ikke er blevet hørt. Der vil være problemer 
  ift. piloter uden radiobevis ikke må kalde på radio. Dette skal koordineres 
  med KF. Jeppe følger op. 
  De elever, der ikke er studerende ved eller kandidater fra DTU, skal søge 
  om optagelse i bestyrelsen, og det skal de have at vide inden de melder sig 
  ind. Introducenter der ønsker at søge om prøvemedlemskab (ikke Stude-
  rende ved eller kandidat fra DTU) 
  kan flyve ”for egen regning” og får så pengene godskrevet ved 
  godkendelse. Udenlandske elever kan få svært ved at få dansk certifikat. 
  Dette bør de informeres om inden de melder sig ind. 
  Til Sjællandsmødet: PFG har ikke ressourcer til at administrere den 
  ”flyvelederordning”, der er nu. Bestyrelsen foreslår, at man går tilbage til 
  den tidligere måde, at administrere flyvning i områderne. 
      
     Generelt 
 Sommerlejr: 
  Tølløse er blevet inviteret til at deltage i sommerlejren og tage deres K13 
  m. instruktør og elever med. Jeppe ringer og følger op. 
  Værløse kommer omkring Kofesten. 
  Kim skriver til Østsjælland og spørger om de vil komme på besøg. 
 Simulator: 
  Simulatoren bør samles og sættes op. Kristina kontakter Kristoffer med 
  henblik på dette. 

8. Langsigtet planlægning 
     Krystalkugleudvalg 
  Plakaten sættes op (Kim) og diskussionsforum sættes op af Joakim. 
     SM: 
  Mere kommunikation. Heldige med vejret. Computerne fungerede ikke til 
  fredsstillende. Overordnet en stor succes. 

9. Uds. til medlemmerne 
  Joachim sender en mail ud om, at soveposer skal fjernes fra sengene på 
  sovesalen, når man tager hjem. 

10. Eventuelt 
  Loggere mv. er overdraget til DSvU og er øremærket til brug i klubberne i 
  det tidligere Københavns Amt. PFG og KF ejer hangaren og telthangaren. 2 
  loggere kan lånes ud til konkurrencer. 

Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 30/07-2008
Tid og sted.  På Værkstedet d. 30. Juli 2008 
Deltagere  Finn Passov, Joachim Hegelund, Jeppe Nicolaisen, Kristina Hansen. 

1. Referat godkendt 
  godkendt. 

2. Administration 
     Medlemmer 
  Tillykke til Søren med titlen som instruktør. 
  Nye elever, der ikke opfylder betingelserne for direkte medlemskab jævn 
  ført PFG’s vedtægter skal søge om medlemskab og godkendes af bestyrel-
  sen. 

     Uddannelse 
  DSvU: Hjælp til klubberne. Forslag sendes til Jeppe, der samler sammen. 

     PR-arbejde 
  Polyt-S, sættes i stand af Kristoffer og et par PFG-medlemmer. Den skal 
  være stationeret i værkstedet. Der kan evt. bygges en ekstra som bruges til 
  PR. 

3. Økonomi 
Status - PFG 

  Har kassererhjælpen været tilfredsstillende, ja. 

4. Materiel 
     Fly 
  XHA: Skal nogle af instrumenterne udskiftes med instrumenter i PFG’s øvri-
  ge fly (Joachim undersøger) 

5. EKKL 
     Klubhus 
  Svendstrup har ordnet dørene i klubhuset 

7. Flyvning 
     Simulator: 
  Sættes i stand! 

8. Langsigtet planlægning 
     Krystalkugleudvalg 
  Plakaten sættes op af Kim 
  Diskussionsforum sættes op af Joakim. 

11. Næste møde  3/9-2008 

Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 
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Referat af bestyrelsesmøde 03/09-2008
Tid og sted.  På Værkstedet d. 3. September 2008 
Deltagere  Finn Passov, Joachim Hegelund, Axel Morgenstjerne, Kim C. Zambrano og 
  Jeppe Nicolaisen. 

1. Referat godkendt 
  Betingelserne for optagelse af medlemmer præciseret ellers ingen kom- 
  mentarer. 
2. Administration 
     Post ind 
  Danske Bank i Lyngbys Fond: Ansøgning om tilskud til nye porte kan ikke 
  imødekommes. 
  Kalundborg flyveklub: regning på 9 flyslæb 
  Bladpuljesekretariatet: for meget udbetalt modregnes ved næste udbetaling 
  De nye porte er ankommet til 237 

     Medlemmer 
  Nye medlemmer: Jon Steensen, Pawel Bak 
  Torger Tokle og Pablo V. Holm-Nielsen har fået S og ønskes tillykke af 
  bestyrelsen. 

     Uddannelse 
  Søren har udsendt mail vedr. interesse for NBEG kursus. I mailen er ligele-
  des et tilbud fra UL-klubben Albatros i Måløv om BEG kursus. Interressere-
  de melder tilbage til Søren. 
  PFG afholder S-teori i år. Det er gratis for PFG medlemmer at deltage, hvor 
  prisen er 1.200 kr. for kursister udefra. Muligheden for at samarbejde med 
  flere klubber undersøges på det kommende sjællandsmøde. 
  Det blev aftalt at Kim finder undervisere til kurset. Følgende undervisere 
  foreslås: 
  - MYB: Bo Beltoft 
  - Meteorologi: Anders B. Christensen 
  - Flyvelære: Værløse stiller med underviser 
  - Love og regler: Niels Erik Kaiser 
  - Instrument og materiellære: Jan Bagge (Værløse)
  - Aerodynamik: Værløse stiller med underviser 

     Medlemsmøder 
  Joachim bad om forslag til aktiviteter i løbet af vinterhalvåret. Punktet gen-
  optages på næste bestyrelsesmøde. Følgende forslag blev stillet: 
  - Krystalkugleudvalgsmøde 
  - Ekskursion f.eks. til EKCH tower, Naviair, SAS eller lign. 
  - Skiferie 
  - Bjergflyvningskursus 
  - Udflugt til Vågå (Norge) og flyve bjergflyvning
  - Kursus om termikflyvning på øer 
  - Strækflyvningskursus 
  - Splejsekursus 
  - Svejsekursus (evt. sammen med Autogruppen, Jeppe undersøger) 
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3. Økonomi
     Status - PFG 
  Axel berettede, at der er betalt en smule af på medlemslånene, ellers er 
  billedet stort set uændret fra sidst. PFG er likvid. Bankvirksomheden med 
  ThyDirekte fungerer godt og kassererhjælpen har været tilfredsstillende. 
  Der skal søges penge hos Bladpuljesekretariatet. Dette gøres online på 
  www.bs.dk og skal gøres i september måned. Jeppe sørger for ansøgning. 
  Jeppe kontakter Danske Bank Lyngby Fond for at få begrundet årsagen til 
  afslaget. 
  Der søges midler hos Lokale- og Anlægsfonden til udskiftning af hangarta-
  get. Kim er tovholder. 

     Flyveplads 
  Den videre status på benzintank til 100LL kendes ikke. Torkild er tovholder 
  og der er p.t. ikke fastlagt noget nyt møde. Jeppe følger op på sagen. 

4. Materiel
     Fly 
  P2's motor virker igen. Tak til Øye for godt arbejde. 
  XHA sættes til salg for 7.700 EUR. Flyet sælges inklusiv tre grundinstru-
  menter og vogn. Prisen er incl. moms. Faldskærm beholdes af PFG. Joa-
  chim udarbejder annonce og sender den til bestyrelsen forud for annonce-
  ring på diverse handelssider. Det blev besluttet at donere 100 EUR til se-
  gelflug.de for denne og tidligere annonceringer. 
  Vigtig information til annoncen er bl.a. ingen skader på kroppen, og at ho-
  vedspærret aldrig har været knækket. 

     Transportvogn 
  Der er skiftet hjul på HY-vogn. Ellers intet. 

     Polyt 5 
  Iver har besluttet at trække sig fra vedligeholdelsen af Polyt 5. Punktet gen-
  optages på næste b-møde. 

     Spil 
  Jeppe indkøber ny talurittang. Jeppe har målt wirerne til 4,8 mm, hvilket er 
  indenfor margin. Det påtænkes at indkøbe et nyt sæt wirere alligevel. Ud-
  skiftning af wirene aftales med KF ved det kommende fællesmøde. 

     Wirehentere 
  Jeppe meddelte, at der ikke er tilstrækkelig afstand mellem wirene i forbin-
  delse med udtrækning, og dette skal udbedres. 
  Mulighederne for indkøb af ekstra wirehenter blev diskuteret. Indkøb af 
  ekstra wirehenter aftales med KF ved det kommende fællesmøde. 

     Traktor 
  Indkøb af golfvogne har tidligere været diskuteret af bestyrelsen. KF anbe-
  faler Ferguson traktor i stedet for golfvogn, da golfvogne er besværlige at 
  reparere. Indkøb af ekstra traktor aftales med KF ved det kommende fæl-
  lesmøde. 
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Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 

     Generelt 
  Kim har spurgt Felipe og Lars Theil, om de vil sørge for en standard PDA 
  installation i PFG fly ref. beslutningen om, at piloterne selv sørger for PDA. 
  Begge har sagt ja til at foretage den nødvendige installation. 

5. EKKL
     Flyveplads 
  Asfaltbanen repareres. 

6. Værksted
  De nye porte er ankommet. Mogens er tovholder på udskiftning af portene. 

  Værløse har spurgt om lov til at stille deres 2G ved værkstedet, indtil den 
  kan transporteres videre til Skrydstrup. Dette er OK. 

Vintervedligehold 
  Kim har fundet sjakhold til alle PFG fly og kontakter folk i den kommende 
  tid. 
  
7. Flyvning
     Instruktørmøder 
  Der har været afholdt instruktørmøde, hvor bl.a. brugen af pladsfrekvens 
  jævnført VFG’en blev diskuteret. Der var enighed om at VFG’en ikke angi-
  ver det som en pligt at svævefly benytter pladsfrekvensen og starter/ lan-
  dinger kan ske uden opkald til EKKL som hidtil. 

     Sommerlejr:  
  Sensommerlejr fra 6. – 14. september. Der er oprettet flyveliste på wiki’en. 

     Simulator: 
  Polyt S holdet har ansøgt om penge til USB-controllere og materiale til for-
  ce feedback joystick. Dette er bevilliget og køres over Polyt S budgettet. 
  Polyt S har indtil videre fast placering på Sim Lab. Polyt S holdet har endvi-
  dere foreslået indkøb af trailer til transport af Polyt S. Det blev besluttet, at 
  Polyt S holdet kan søge bestyrelsen om penge til trailer, når det bliver aktu-
  elt. 

8. Langsigtet planlægning
     Krystalkugleudvalg 
  Kim sørger for at hænge krystalkugleplakaten op på EKKL. Joachim udar-
  bejder budget vedr. PC-udskiftning til næste bestyrelsesmøde. 

9. Uds. til medlemmerne 
 PFG-nyt står til udsendelse snart. Artikler til bladet skal indsendes snarest. 

11. Næste møde 
 Møde den 8. oktober, kl. 18:30 hos Joachim. Svendstrup eller Felipe invite-

  res med. 
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Referat af bestyrelsesmøde 09/10-2008
Tid og sted.  9. oktober hos Joachim 
Deltagere  Jeppe, Kim, Axel, Kristina, Joachim 

2. Administration 
     Post ind 
  Indberetning til DIF – deadline 1. november 
  LDB til OY-BXD. Flyet er afmeldt registeret. Jeppe følger op med Helge 
  Hald. 
  Helge Petersen flytter tilbage til Klostervej 
  Post til Bo Watz ang. havari. 
  Dokumentationskrav fra Bladpuljen 
  SEAS-NVE vedr. repræsentantskab 
  Lærerkræfter til S-teori 
  Landsdækkende landingskonkurrence på Arnborg 

     Post ud 
  Ansøgning til bladpuljen 2009 
  W7 synsrapport og LDB sendt til DSvU 

     Medlemmer 
  Landsdækkende landingskonkurrence på Arnborg 25-26 oktober(2 deltage-
  re pr. klub), skal vi deltage? 
  Pablo og Torger har fået S – tillykke 
  Jon Steensen indmeldt som aktiv 
  Mikael Biskup indmeldt som aktiv 
  Claus Pedersen er administrativt udmeldt 
  Kommunikation ud til medlemmerne: 
  Jævnført Finn’s forslag om hurtigere og mere respons på medlemmernes 
  henvendelser. Jeppe og Kim tegner bestyrelsens ansigt ud af til, og besva-
  rer indkomne mails. Såfremt der ikke kan gives et effektivt svar hurtigt, så 
  sendes en bekræftelse på modtagelsen. 
  Andre bestyrelsesmedlemmer sender kun internt til bestyrelsen. 
  Juniorudvalg: Kristina har videresendt henvendelsen fra Junior udvalget til 
  udvalgte medlemmer i PFG, som menes at være under 25 år. Der er ikke 
  kommet nogen respons. 

     Uddannelse 
  Fordeling af lærekræfter til div. fag. 

     Medlemsmøder 
 Væddemålsfest: 
  Morten Bennick og Felipe arrangerer festen. Et evt. underskud dækkes af 
  PFG, såfremt prisen sættes til minimum 200 kr. 
 Sæsondebriefing: 
  Afholdes den 10. november, kl. 19:30 på værkstedet. Tovholder er Jeppe. 
  *Skal der separate sjakbajs/specialister til hjemhentningsmotorerne? 
  *Skal sjakbajser være ansvarlige for deres fly hele året rundt? 
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3. Økonomi 
     Status - PFG 
  Vision for 2009 diskuteres på næste møde med udgangspunkt i regnskabet 
  2007. 
     Flyveplads 
  Asfaltbanen er repareret. Der var lidt brok fra medlemmerne om at der ikke 
  var tilstrækkelig meldt ud på forhånd. 

4. Materiel 
     Fly 
  W7-syn igang. 
  P6 og HY skal spændes ned og pakkes i egen vogn. Det er ikke meningen 
  at flyene skal stilles i hangar, da de så kan få hangarskader. 
  P6 højdemåler status: Højdemåleren er endnu ikke sendt til reparation. Stig 
  Øye kører videre med sagen. 
  Salg af W7: Astir’en er solgt til et par tjekkiske købere. Flyet er blevet synet 
  og vi afventer nu at SLV udsteder en ARC. Flyet er solgt for 7.700 EUR. 
  Overdragelse aftales, når PFG har modtaget ARC. 
     Transportvogn 
  Generelt skal vognene tjekkes for luft inden kørsel! 
     Polyt 5 
  Kim har udarbejdet et udkast, hvor Iver bliver bedt om at overveje en rolle 
  som konsulent i forbindelse med vedligeholdelsen af Polyt 5. Jeppe følger 
  op med Iver. 
  Jeppe vil endvidere undersøge, om Frank vil overtage rollen som sjakbajs 
  på Polyt 5. 
     Wirehentere 
  Der skal være større afstand mellem wirene ved udtrækningen – jf. regler! 
  Jeppe følger op. 

5. EKKL 
     Klubhus 
  Klubhusformand: Svendstrup har meddelt at han ønsker at trække sig som 
  klubhusformand. 

10. Eventuelt 
  Møde med KF: Tilstede fra PFG var Lars Sverre, Kim, Axel og Joachim. 
  Lars Sverre fremlagde en række forslag til forandringer af EKKL, herunder 
  vogngarager m.v. Der blev enighed om, at hangartaget har prioritet 1 og 
  skal udbedres først – samlet pris 270 tkr. 
  SimLab: Der mødes hver 2. uge og repareres på Polyt S. Der er en 7-8 
  stykker, som hjælper i genopbygningen. Deadline 2. februar! 
  Vedr. henvendelse fra Peter Fischer svarer Kristina omkring den nærmeste 
  fremtid for Polyt S. 
  Værkstedsleder: Axel beretter, at Mogens Møller overvejer at trække sig 
  som værkstedsleder. Jeppe snakker med ham. 
  Vinter aktiviteter: 
  Joachim finder på nogle aktiviteter. 
  * Krystalkugleudvalg, opfølgning 
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     Vintervedligehold: 
  Kim koordinerer vintervedligehold af fly. Vi vil forsøge at have fly af samme 
  type inde på værkstedet på samme tid (LEAN). 
  Oplæg: 
  P4: Sjakbajs er Kristina m. assistance fra Joachim 
  ZW: Sjakbajs er Joachim m. assistance fra Kristina 
  K-13: Pablo er spurgt. Dette fly har 1. prioritet
  HY: Kim Zambrano 
  P6: Søren Zebitz 
  P2: Morten Bennick foreslås som sjakbajs. 
  Standardisering af loggerstik/PDA: Felipe, Lars Theil og Torben Simonsen 
     S-teori 
  Kim arrangerer S-teori og koordinere lærerkræfter fra PFG, Værløse og 
  Nordsjælland. 

     Sjællandsmøde d. 2. februar 2009 
  Jeppe spørger Mike, om han vil arrangere det. Der foreslås en præsentati-
  on af SimLab og Polyt S, ellers afholdes resten af mødet i et DTU lokale. 
  Mad kan anskaffes fra DTU’s kantine. Vi forventer 25-30 deltagere. 
  Tegningsret: 
  Det er besluttet af følgende bestyrelsesmedlemmer i forening er tegnings-
  berettiget: 
  Jeppe Nicolaisen 
  Kim Zambrano 
  Axel Morgenstjerne 

Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 

Referat af bestyrelsesmøde 20/11-2008
Tid og sted.  20. november, kl. 18:30 hos Kim Zambrano 
Deltagere  Jeppe Nicolaisen, Kim Zambrano, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, 
  Kristina Hansen, Joachim Hegelund, Felipe Cvitanich (klubtræner) 

Referat godkendt 
  Referat fra 9. oktober godkendt 
  Referat fra 3. september godkendt med rettelser 

2. Administration 
     Post ind 
  SEAS NVE – stemmeseddel til valgområde Kalundborg. Jeppe aftaler med 
  Børge (KF) om hvem der skal stemmes på. 
  Sletning af OY-XHA fra nationalregisteret (SLV) 
  Annulleret luftdygtighedsbevis til OY-XHA samt OY-BXD 
  Reklame fra betalingsservice 



37 

     Medlemmer 
  Joy Vincentz og Morten Wedel indmeldt som aktiv. 
  Piotr Koziuk udmeldt fra aktiv. 

     Uddannelse 
  Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 10-20 deltagere til vinterens S-teori. 
  Kim følger op på, hvorvidt der er plads til alle tilmeldte i det bookede lokale, 
  da antallet af deltagere kan blive noget højere end forrige år. Dato for teori 
  prøven er sat til 1. april 2009. 

     Medlemsmøder 
  Der er afholdt sæsondebriefing på værkstedet. Det blev foreslået, at vinte-
  rens 
  sjakbajser bliver flyansvarlige resten af året. Fremtiden for Polyt-5 blev 
  diskuteret. Der var ikke generel stemning for at etablere en slæbevagtord-
  ning. 
  Felipe og Joachim arrangerer strækteorikursus i løbet af vinteren. Felipe vil 
  spørge Stig Øye, om han vil afholde et foredrag om hastighedsoptimering 
  lig forrige gang. 
  Joachim spurgte om penge til vingaver i forbindelse med afholdelse af vin-
  terarrangementer. 
  Dette blev fundet OK. 
  Der afholdes julefrokoster henholdsvis den 6. december på EKKL og 13. 
  december på værkstedet. 

     PR-arbejde 
  Søren Zebitz sørgede for, at PFG var repræsenteret ved Åbent hus på DTU 
  i efteråret. Interessen var middel. Der var få medlemmer, der hjalp Søren i 
  forbindelse med arrangementet og generelt manglede der et blikfang til at 
  tiltrække interesse fra gæsterne. 

3. Økonomi 
     Status - PFG 
  Axel fremlagde en status for regnskabet. Kontingentet til DSvU er noget 
  højere end forventet, hvilket skyldes det voksende antal medlemmer. Ellers 
  følger posterne generelt de budgetterede tal pænt. Det ser ud til, at året 
  afsluttes med et pænt overskud. 
  Finn efterspurgte muligheden for at se, hvad fritflyvningsordningen koster. 
  Axel meddelte at det er muligt at trække et regnskab ud, hvor fritflyvnings-
  loftet ikke er medtaget. 
  Tilskudsordningen blev diskuteret. Det blev aftalt at tage tilskudsordningen 
  op ved GF. 

4. Materiel 
     Fly 
  Det blev diskuteret, om S-piloter må flyve i K13, når den ikke bruges til sko-
  ling og hvilke regler der i så fald skal gælde. Punktet genoptages ved næs-
  te møde. Axel mener dog, at punktet hører hjemme ved et instruktørmøde. 
  Felipe meddelte, at en standardisering af loggere i flyene vil koste 3-4.000 
  kr. Dette findes acceptabelt. 
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     Polyt 5 
  Spørgsmål vedr. ELT-krav jævnført tidligere udsendte meddelelse fra SLV. 
  Axel fortalte, at Polyt-5 ikke er omfattet af ELT-kravet. 

  Diskussion vedr. etablering af vagtordning samt udlån af Polyt-5. Det blev 
  foreslået, at have vagter på de dage, hvor KF’s Super Cup ikke er på plad-
  sen. Etablering af en vagtordning indgås helt og holdent på Polyt-5 piloter-
  nes præmisser. Joachim følger op med piloter og sjak vedrørende etable-
  ring af vagtordning samt udlån. 

     Spil 
  Spørgsmål om PFG har udpegede spilinstruktører. Det blev foreslået at 
  lade Peter Fischer foreslå 3-4 spilinstruktører og ellers få skabt overblik 
  over reglerne herom. Joachim følger op. 

     Wirehentere 
  Jeppe kører videre med sagen om bundskjold til wirehenteren. 

     Generelt 
  Kristina meddelte, at det går langsomt men fremad med at få Polyt S i form. 
  Den kan forventes færdig i januar. Det vil dog ikke være muligt at foretage 
  elevskoling i vinterens løb. Kristina forsikrede, at Polyt S vil være kørende 
  til Sjællandsmødet d. 2. februar 2009. 

5. EKKL 
     Flyveplads 
  Der er leveret to tanke til det nye benzinanlæg. Axel berettede, at der har 
  været løs snak i svæveflyverkredsene om etablering af en indkøbsforening 
  til køb af benzin. Jeppe følger op. 

  Situationen vedr. vestenden af banen har været oppe og vende hos KF. 
  PFG bestyrelsen arbejder videre for at der etableres en lappeløsning, der 
  skal dække de værste huller. 

  Kim kører videre med ansøgning om fondsmidler til udskiftning af hangar 
  tag. Det blev foreslået at søge hjælp til ansøgningen hos Erik Trudsø, Lars 
  Sverre og/eller Michael Krogh. 

     Klubhus 
  Det blev foreslået at have en dedikeret PC på EKKL, som kun må bruges af 
  instruktører. Formålet er at sikre en virksom PC. Det blev besluttet, at lade 
  Joachim og Mikkel W. udarbejde et bud på, hvordan IT-miljøet sikres bedst 
  muligt. 

6. Værksted 
  Der er blevet ryddet op på værkstedet og gjort klar til vintervedligehold af 
  fly. 
  Kontrol af taget bør foretages igen i år. Finn følger op. 
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7. Flyvning 
     Ansøgninger fra medlemmerne 
  Finn har ansøgt om lån af klubhus. Dette er OK for bestyrelsen. Klubhusfor-
  manden har ikke meldt på ansøgningen, men dette må formodes OK. 
  Axel har ansøgt om lån af P6 til SM. Ansøgning ligger åben indtil der er 
  fastlagt SM-datoer. Jeppe skriver mail ud til medlemmerne. 

     Generelt 
  Morten Bennick har indvilliget i at arrangere første del af SM med assistan-
  ce fra Felipe. Hjælpere til SM annonceres på GF samt i PFG-nyt. 
  Datoen for afholdelse af første del af SM er foreslået til den 8. maj – 10. 
  maj. Denne dato fremlægges ved Sjællandsmødet den 2. februar 2009. Det 
  blev endvidere besluttet at PFG afholder pladsafgiften i forbindelse med 
  SM, men at fastsættelsen af deltagergebyret tages op ved Sjællandsmødet. 
  Axel foreslog, at tage en snak med Slaglille vedr. dette forud for Sjællands 
  mødet. 

8. Langsigtet planlægning 
     Krystalkugleudvalg 
  Det blev besluttet at lade et krystalkugleudvalg se på, hvorledes flyslæb 
  kan sikres fremover samt udarbejde en plan for fornyelse af flypark. Det 
  blev foreslået, at genindkalde det seneste krystalkugleudvalg. Kim følger 
  op. 

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

10. Eventuelt 
  Mads Degnegaard har meddelt, at han grundet manglende tid ikke kan 
  deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen opfatter dette som at Mads øn-
  sker at trække sig fra bestyrelsen. Det blev besluttet, at Joachim indtræder i 
  bestyrelsen som sekretær, og Mads fungerer som suppleant indtil GF. 

  Finn meddelte, at han ikke stiller op til bestyrelsen ved GF. 
  Kandidater til bestyrelsen 2009 blev diskuteret. 

  Det blev aftalt, at økonomi og visioner for 2009 sæsonen tages op på næ-
  ste møde. 

11. Næste møde 
  Den 20. januar 2009, kl. 18:30 hos Finn Passov. 

Joachim Hegelund
jhe@lecco.dk 
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Skal flyvingens opdrift forklares efter Newton eller Bernoulli. 

Vi har modtaget et brev fra Helge Petersen der sender den forklaring som Ludwig Prandtl 
i Göttingen skrev for 100 år siden, og som ifølge HP er svaret på spørgsmålet i overskrif-
ten. 
For 100 år siden gav L. Prandtl denne forklaring på en flyvinges opdrift, citeret her af Hel-
ge Petersen. (helge.p@get2net.dk) 
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Vi har modtaget følgende hilsen fra Jørgen Møller. 

Ved et tilfælde kom jeg ind på PFG's hjemmeside og læste de historiske beretninger, hvor 
jeg kunne genkende pladsen ved Avedøre lejren. Det var her jeg første gang kom tæt på 
svæveplaner - eller sneg mig tæt på, for det var militært område, men det lykkedes man-
ge søndage at nå det forjættede mål. 
Tiden har været sidste haldvel af 40'erne, for i 1952 kom jeg selv i gang i Birkerød Flyve-
klub og var medlem der ca. 10 år. Jeg har et album fra den periode, og her er Polyt bille-
derne med i starten, det er dem, jeg har scannet og medsender, selvom de i kvalitet er 
beherskede; de et taget med et 6x9 boxkamera. 

Minder fra Avedøre 
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Navigationstur

Et par billeder fra 
Pablo’s 
navigationstur til Slaglil-
le. 

En af B normerne går ud 
på at man skal navigere 
til en fremmed plads 
uden hjælp fra instruktør 
og gps. 

Denne norm ville Pablo 
gerne have overstået og 
efter en del plagen lyk-
kedes det ham den 2. 
august at overtale Bo 
Beltoft til en tur i Duo’en, 
det var dog lidt tvivlsomt 
om de kunne få fat over 
Kaldred, så Jesper 
Schmaltz der heldigvis 
holdt weekend på 
Kaldred, blev overtalt til 
at give et højt slæb i 
Polytten og følge med til 
Slaglille for igen at give 
et højt slæb der. 

Vejret var flot og Jesper 
havde kameraet med, så 
der blev taget et par 
gode billeder af de to 
piloter. 

De havde alle 3 en god 
tur og Pablo fik godskre-
vet sin norm. 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Mathias Christophersen er sovet stille ind, 90 år gammel, efter længere tids sygdom.  

Mathias var som ung stud. polyt. med til at stifte flyvegruppen i 1943, og var aktiv indtil 
sommeren 1945.  

Han var inden studiet til maskiningeniør udlært som smed, og fik arbejde indenfor kraft-
værksbranchen. Derefter fulgte en periode med udlandsophold i Schweiz, og en årrække 
hvor den professionelle karriere, ikke levnede tid og mulighed for at dyrke flyvningen ak-
tivt. 

På opfordring fra nevøen Iver Christophersen blev Mathias inviteret til en flyvetur på 
Kaldred i 1984. Denne tur gav ham lyst til at komme i gang med aktiviteterne igen. Mathi-
as generhvervede snart certifikatet, og blev hurtigt omskolet til klubbens ensædede glasfi-
berfly, som han fløj flittigt gennem de næste 12 år, indtil han modvilligt måtte deponere 
certifikatet da han ikke kunne få fornyet helbredsgodkendelsen. Da var han i en alder af 
78 år klubbens hidtil ældste aktive pilot. I årene derefter var han fortsat jævnlig gæst i de 
to-sædede fly. 

Tilbage i slutningen af 80’erne var han et meget stort aktiv i færdiggørelsen af vort nuvæ-
rende, gule spil. 

I Polyteknisk Flyvegruppes 60 års jubilæ-
umsskrift  der blev færdigt  til udgivelse med 
nogen forsinkelse for et par år siden havde 
Mathias allerede for over 10 år siden skrevet 
to kapitler med beretning om "Polyteknisk 
Flyvegruppes første år"  og "En flyvedag 
under krigen", og hans bidrag og opfordrin-
ger var i høj grad med til at lægge bogens 
stil, så den langt om længe blev færdig. De 
samme artikler har også været bragt i 
”Flyvehistorisk Tidsskrift”. 

Æret være hans minde.  

Bestyrelsen. 

Mathias Christophersen ses her i selskab 
med Johannes Thinesen, Jørgen Blom og 
Ole Holten ved 50-års jubilæet for Bjergsted 
lejren i august 1993. 
De læser i et medbragt eksemplar af Lejravi-
sen, som Mathias var redaktør for, og ikke 
havde set i de mellemliggende år.  
Billedet er taget af Niels Ebbe Gjørup 

Mathias Christophersen 
�02.10.1918  �16.11.2008 
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Billeder fra året der gik.

Billeder fra nogen af de 
mange gode flyveoplevel-
ser som vi har fået fra 
Kaldred i år. 
Der var bla. Nogen der 
kom en tur hen over 
Odense i P2, mens andre 
øvede landinger på 
Kaldred. 



46 

Væddemål 2009
Traditionen tro blev der afholdt væddemålsfest på Kaldred den sidste lørdag i oktober. 
Det forlyder at have været en rigtig sjov aften, med god mad og masser af vin. Og så 
selvfølgelig en masse snak og diskussion om de nye væddemål. 
Der var rigtig mange der havde vundet deres væddemål i 2008 så kravene til væddemål i 
2009 var lidt højere, der skal jo være nogen til at betale festen til næste år. 

Nu er det bare om at huske hvad du har væddet og så ellers komme ud og flyve, så du 
kan vinde og spise gratis til årets væddemålsfest 2009. 

Klubtræneren i skikkelse af Felipe Cvitanich uddelte følgende præmier: 

Klubmester: 
 Stig Øye 
  3 bedste strækopgaver fra EKKL: 
  407,8 km 110,73 km/t 
  532,2 km 97,33 km/t 
  452,7 km 95,97 km/t 

Bedste FAI opgave: 
 Axel Morgenstjerne 301,0 km FAI-trekant med 69,49 km/t 

Bedste solo strækopgave for piloter < 150 Timer: 
 Mads Christian Degnegaard 128,6 km med 60,90 km/t i ZW 

Længste varighed for piloter < 150 Timer: 
 Mads Christian Degnegaard 06:36 timer i ZW 

Væddemål 2009: 

Felipe Cvitanich:   500 km 6-kant 
Morten Bennick:   600 km termikligaopgave 
Axel Morgenstjerne:   300 km med 100 km/t termikligaopgave 
Kim Zambrano:   200 km termikligaopgave 
Peter Fischer:    200 km FAI trekant hastighed 80 km/t fra EKKL 

Kristian Skouv:   100 km opgave 
Jesper Schmaltz:   200 km firkant 
Iver Christophersen:   360 km trekant 
Lars Videkam:   Sisteron-Matterhorn-retur, 1 km beercan 
Lars Sverre:    315 km firkant + 2 S (i PFG) 

Søren Zebitz:    300 km trekant 
Stig Øye:    590 km af en 600 km 
Joachim Hegelund:   301 km firkant 
Christian Mortensen:  S + sølv  
Kristina Hansen:   Sølv + 100 km firkant 
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Michael Krogh:  Før 1/7: til Jylland. Efter 1/7: 300 km FAI 
Benny Strand:  En termikligaopgave, der tæller med i de 24 bedste i PFG 
Poul Gregert:  260 km firkant 
Jakob Kragelund:  S + 1 sølv 
Kaptajnen:  170 km distance EKKL-EKKL med 1 vendepunkt 

Torger Tokle:  Sølv + 200 km trekant 
Finn Passov: En af de 24 bedste i PFG med 1 vendepunkt vest for Storebælt 
Niels Madsen:  Jylland retur; 400 km af en 500 km FAI 
Niels Christian Nielsen:  250 km firkant 
Mads Degnegaard: 300 km firkant 

Peter Siboni:  200 km termikligaopgave 
Mikkel Solhøj:  S + 2 sølv 
Mikkel Wahlgreen: S + 350 km i en 2-sædet 
Allan Boll: S + 2 sølv 
Jon Steensen: S 

Erik Trudsø: 100 km trekant 
Jeppe Nicolaisen:  200 km firkant 
Morten ”Kok” Wedel: Solo + 2 sølv 
Torben Simonsen: 370 km firkant 
Mogens Møller: 300 km firkant 

Frank Svendstrup: Sølv 
Lars Theil: 200 km firkant 
Joy Vincentz: Solo + 1 sølv 
Kaiser: 150 km trekant uanset flytype 
Anita Bondy: 20 starter 
Kirsten Skouv: Solo + 1 sølv 

Kim Zambrano
kcz@pfg.dk 

Stig Øye’s hytte må 
ende sine dage på 
bålpladsen. 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2008 
Hvornår Hvad Hvor 

  

Marts
Ons. 18. marts kl. 19.30 

Lør. 21. marts 

Generalforsamling i PFG 

Sæsonstart 

DTU, bygning 208,    
aud. 51 
Kaldred 

Maj
Fre. 08. maj - søn. 10. maj 
Ons. 13. maj kl. 19.30 
Tors. 21. maj - man. 01. juni 

SM 1. del 
Sommerlejr- og Frankrigsmøde 
DM i standard, 15m og 2-sædet 
klasse 

Kaldred 
Værkstedet 

Arnborg 

Juni
Lør. 06. juni  
Ons. 10. juni 
Lør. 27. juni - søn. 12. juli 

Old-boys dag 
S-teoriprøve (omprøve) 
Sommerlejr 

Kaldred 
Kaldred 

April
Ons. 01. april  S-teoriprøve DTU 

Juli
Lør. 04. juli 
Man. 27. juli - tors. 06. aug. 

Ko-fest 
Sun Air Cup samt DM i 18– og 
klubklassen 

Kaldred 

Arnborg 
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