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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende er formanden: Kim Cecilia Zambrano 
Forsidebilledet: Niels Erik og Winnie Kaiser holdt guldbryllup på Kaldred d. 2. maj 2009. 
Fotograf: Luise Bruen Hemmingsen. 

Tryk: Vester Kopi A/S, Teknikerbyen Virum. – Oplag: 260 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.: 9090 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: 
Kim Cecilia Zambrano 
formand@pfg.dk 
Tlf. (+46) 40 611 3146 (privat),  
2795 4176 (mobil) 

Klubhusformand: 
Frank Svendstrup 
klubhusformand@pfg.dk 

Næstformand: 
Jeppe Nicolaisen 
jtn@pfg.dk 
Tlf. 4373 1107 (privat),  2534 9030 (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: 
Kristina Hansen 
krihansen@gmail.com 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
felipe@dk.ibm.com 

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

Deadline for materiale til næste blad: 01. 
august 2009.  
Materiale sendes til mbw@pfg.dk. 
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Formandens dragehale 
Sæsonen 2009 er godt i gang og ved en flot reparations- og vedligeholdelsesindsats er 
alle svæveflyene nu på vingerne.  
For et par år siden købte PFG en Discus bT og en Junior til bl.a. ensædet skoling. En af 
de ting Krystalkugleudvalget 2009 skal se på, er flyparkens fremtidige sammensætning. 
Hvilke fly klubben skal råde over hænger sammen med hvilken type flyvning vi ønsker at 
fremme. Når 2009 er slut forventes Duo’en at have haft en supersæson med flyvning til 
bl.a. Spring Cup, DM og EM og måske også i Frankrig.  
Den vil i sagens natur være meget væk fra pladsen og den daglige flyvning. Det opvejes 
af den meget positive effekt af tosædet konkurrenceflyvning, at mindre erfarne piloter kan 
få fantastiske flyveoplevelser og finde ud af, hvad konkurrenceflyvning indebærer på en 
spændende måde. Svæveflyvning er en sport og sport og konkurrence-udøvelse hænger 
tæt sammen. Jeg tror, at en profilering af PFG som en klub, der er synlig i konkurrence-
sammenhænge, herunder TERMIK-Ligaen, også vil have en positiv afsmittende effekt på 
fastholdelse af S-piloter i klubben og give en interesse blandt yngre piloter for konkurren-
ceflyvning. PFG markerer sig allerede stærkt til DM, dog er det hovedsagelig privatpiloter, 
der deltager. Det kunne være interessant at have et højtydende fly, der kan markere sig til 
konkurrencer, til rådighed for S-piloter, der ikke har sit eget fly. Jeg vil opfordre flyveche-
fen og instruktørgruppen til endnu engang at drøfte indstillingen til klubfly med flaps. Det 
har vores naboklub f.eks.  

Desværre må budgettet også indeholde mindre spændende poster end flykøb. Herunder 
vedligehold af bygninger. Der er desværre en stort efterslæb på den konto. Hangartag, de 
gamle vognporte og carporten til materiellet er i en sørgelig forfatning. Det er derfor nød-
vendigt at vi bruger ressourcer på at vedligeholde disse bygninger. Det er desværre svært 
at få fonde til punge ud til den slags prosaiske opgaver.  
Hangartaget bliver lavet af professionelle, Mikkel Solhøj er tovholder på at få gjort noget 
ved de gamle vognporte, hvor Duo’en, Discus bT og P6 står og Lars Sverre er ved at ud-
arbejde et projekt til nye vognporte til privatejerne. Jeg håber alle er friske på, at give en 
hånd med den ene eller den anden vognport. 

Og til sidst en lille reminder: vi er alle medejere af klubbens materiel og fly. Efterlad dem i 
den tilstand du gerne selv vil finde dem i, når du skal ud og flyve: d.v.s vaskede, med 
hoodbetræk og med benzin i tanken, opladede batterier og ajourført journal. 

Jeg håber, vi alle får en sæson med masser af mindeværdige flyveoplevelser og måske 
også et par 
humbler brød 
lørdag aften til at 
stille den værste 
sult efter en an-
strengende dag 
på pladsen. 

Kim C. Zambrano
formand@pfg.dk 
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Kassererens spalte 
Flyvesæsonen 2009 har lagt bedre ud end gennemsnittet for de foregående 10 år, men 
kan dog ikke måle sig med sidste og forrige års kanonsæsonstart. 

De 2 Junior’er var jo desværre ikke klar til sæsonstart p.g.a. transportsvogns- og hangar-
skader på en vinge hver. Derfor havde vi lånt en K8 (R6) af ØSF, så vore ensædede ele-
ver ikke skulle stå og stampe i jorden. Desuden har Blom givet adgang til lokal flyvning i 
hans K6 (B3) for S-piloter. Heldigvis nåede begge Junior’erne at komme i drift inden på-
ske, men der blev da fløjet en del K8 inden. 

Vi har nu med tak afleveret R6 tilbage til ØSF. Den blev færget til Kongsted i flyslæb. B3 
er stadig til rådighed for S-piloter, der har lyst til at flyve dette fine røde lyn, indtil foreløbigt 
slutningen af juni. 

Flyvestatistik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo Discus (P2): 33:14       Discus bT (HY): 14:24   Discus (P6): 3:57 
ASK-13 (A3):  25:25       Junior (P4):   5:55  Junior (ZW): 8:44 
Ka-6CR (B3):    1:22       Ka-8B (R6):   2:26 

Der er lavet 268 spilstarter på Kaldred i PFG-klubfly til og med april. Polyt 5 er på værk-
sted og har ingen slæb lavet i år. P2 har været til Spring Cup i Herning. 

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

1. Allan Riordan Boll   tosædet elev  12:11  13 starter 
2. Alexander N. Hermann  ensædet elev      9:01  14 starter 
3. Morten Hugo Bennick  instruktør    8:50    7 starter 
4. Christian Mark L. Mortensen ensædet elev      7:49  26 starter 
5. Niels Christian Nielsen  S-pilot     7:19    4 starter 
6. Søren Zebitz Nielsen  instruktør    6:03  10 starter 
7. Jeppe Torben Nicolaisen  S-pilot     5:23  10 starter 
8. Torger Tokle   S-pilot      5:22  22 starter 
9. Martin Hangaard Hansen  tosædet elev    4:37  27 starter 
10. Axel Morgenstjerne  S-pilot     3:09    9 starter 

Medlemsstatistik maj 2009:
69 aktive, heraf 20 studerende, 1 æresmedlem og 1 livstidsmedlem. 
2 udlandsmedlemmer og 94 passive medlemmer. 

I alt 165 medlemmer samt 2 prøvemedlemmer. 

Måned timer i 2009 timer i 2008 timer i 2007 Gns. 99-08
Marts 6:24 12:39 13:03 8:02
April 89:03 119:16 93:07 63:17
I alt 95:27 131:55 106:10 71:19

Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk 
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Referat fra generalforsamlingen 18/3-2009 

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 fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
9. Valg af to kritiske revisorer 
10. Indkomne forslag  
11. Eventuelt 

Referat 
Generalforsamlingen blev indledt med et minuts stilhed til ære for Aksel Feddersen og 
Mathias Christophersen. 

Ad 1, Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser. Forsamlingen valgte Niels Erik Kaiser. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig varslet jvf. vedtægterne. Da flere end 
25% af de 71 aktive medlemmer var tilstede erklærede dirigenten ligeledes generalfor-
samlingen for beslutningsdygtig.  

Ad 2, Beretning for det forløbne år 
Formanden berettede kort om årets gang og begivenheder og takkede forsamlingen for et 
godt år. Formanden havde to ændringer til den udsendte beretning. 

- De 600 flyvetimer ved begyndelsen af september blev ændret til 673 timer for 
hele 2008. 

- Der blev udstedt tre S-certifikater i det forløbne år. 

Ad 3, Godkendelse af beretningen 
Forsamlingen godkendte beretningen. 

Ad 4, Regnskabet for det forløbne år med revisorernes bemærkninger 
Kasseren fremlagde regnskabet for det forløbne år og kom med følgende tilføjelser til det 
udsendte regnskab. 

- Udgifter til jordradio (Svæveflyveområder) mm. i 2008 beløb sig til 413,50 kr., 
3.004 kr. i 2007 og 1.251 kr. i 2006 

- Udgifter til hangar, vandanlæg i 2008 beløb sig til 1.936,68 kr.  
Kassereren kommenterede, at udgifterne til vedligeholdelsen Polyt 5 ikke har været så 
høje i 2008. IC fik i den forbindelse tak for arbejdet med vedligeholdelsen af Polyt 5 gen-
nem årene. Udgifterne til tryk af PFG-nyt er faldet, da der ikke udkom så mange numre i 
2008. De stigende kontingentudgifter til DSvU skyldes dels en kontingentforhøjelse og 
dels et stigende medlemsantal. Renteudgifterne til medlemmerne er steget, da indskuds-
medlemmerne er overgået til almindeligt medlemsskab og indskuddet i den forbindelse er 
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blevet overført til deres medlemskonti. Af ekstraordinære udgifter blev der hensat 40.000 
kr. til Polyt 5 pga. forestående motorrenovering. 

På indtægssiden kommenterede kassereren, at slæbeindtægterne var noget højere end 
forventet, da Polyt 5 simpelthen har fløjet flere slæb. Navnlig slæb ved SM har bidraget til 
denne udvikling. Værkstedsindtægterne kommer fra Værløses lån af værkstedsplads og 
sponsorindtægterne kommer fra Vestas i forbindelse med optagelsen af en reklamefilm. 
Kontingentindtægerne er steget, da indskudsmedlemmer er overgået til almindeligt med-
lemsskab og der er kommet flere medlemmer til i 2008. Den negative indtægt for Bladpul-
jen skyldes, at der ikke blev søgt om støtte for 2008 og der blev udbetalt for meget i 2007, 
som skulle tilbagebetales. 

Til balancen kommenterede kassereren, at værdiansættelsen af P6 er forhøjet, så der er 
bedre overensstemmelse med markedsprisen. Hvad angår aktiverne sponsoreret af Kø-
benhavns Amt berettede kassereren, at de p.t. er overgået til DSvU og han forventer at 
de overgår til PFG i 2009. 

Spørgsmål fra Øye: 
Kan man se i regnskabet, hvad der er kommet ind jvf. salget af Astiren? 
Kassereren berettede, at salget blot er en omfordeling af nogle aktiver, hvorfor det ikke 
fremgår direkte af regnskabet. Følgende aktiver er solgt: Astir W7, værdi 55.000 kr, samt 
instrumenter i W7, værdi 7.000 kr. Salget indbragte 7.700 Euro, som blev vekslet til 
57.101,57 DKK og sat i banken. De sidste 4898,43 DKK er blevet bogført som en ned-
skrivning på Astirens værdi. 

Spørgsmål fra NFM: 
Er vi sikret mod konkurs af Basisbank? 
Kassereren svarede for, at indskydergarantien i de næste to år er ubegrænset, hvorfor 
PFG's midler i både Basisbank og ThyDirekte er fuldt sikret. 

Spørgsmål fra PGJ: 
Hvordan er nettogælden til medlemmerne og likviditeten, efter afregning i januar 09? 
Efter der er givet støtte fra Bachmanns mindefond i januar 09, er nettogælden til medlem-
merne 644.000 kr og bankindestående 416.000 kr. PGJ kommenterede, at PFG ikke kan 
betale sin gæld til medlemmerne ud uden at sælge et fly. Kassereren bekræftede dette 
udsagn. 

Ad 5, Godkendelse af regnskabet 
Forsamlingen godkendte regnskabet 2008 med de anførte tilføjelser. 

Ad 6, Vedtagelse af planer, budget og takstregulativ 2009 
Kassereren fremlagde forslag til budget og takstregulativ 2009. Taksterne er generelt 
hævet med ca. 3% i forhold til 2008 takster. Fra 1. oktober 2008 er flybrændstof afgiftsbe-
lagt. Det forventes dog, at afgiften kan refunderes jvf. KDA fortolkning af skattereglerne. 

Behandling af takstregulativ 
Spørgsmål fra SZN vedr. punkt 2 Flyveafgifter: 
Betaler elever også elevtakst for P2 ved konkurrenceflyvning? 
Kassereren bekræftede, at elever betaler elevtakt for P2 ved konkurrenceflyvning. 
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Diskussion om Kalundborg Flyveplads ApS's pladsgebyr vedr. punkt 10 Flyveplads EKKL: 
Flere fandt det urimeligt at pladsgebyret for gæstende S-piloter på 100 kr/md er personaf-
hængigt og ikke flyafhængigt, og kom med flere eksempler på situationer, hvor det vil 
være vanskeligt at afgøre om der skal opkræves pladsgebyr eller ej. 
Det blev foreslået at tage denne frase ud af takstregulativet, eftersom det er Kalundborg 
Flyveplads ApS, der er den egentlige opkræver. Det blev besluttet at tage denne frase ud 
af PFG takstregulativ. 

Beslutning vedr. punkt 11 Værkstedet: 
Det blev besluttet at udtage taksten på 500 kr./uge for private fly, der benytter værkstedet 
i mere end 5 uger i vinterhalvåret.  

Forslag til punkt 11 Værkstedet: 
Det blev forslået at tilføje frasen “Benyttelse af værkstedet skal aftales med værkstedsle-
deren, under hensyn til PFG's værkstedsbehov”. Flertallet stemte for tilføjelsen. 

Behandling af budget 
Der blev indledt en diskussion om bygningen af vognporte. Mange i forsamlingen havde 
ikke hørt om projektet før nu, og følte sig ikke tilstrækkeligt informeret til at tage beslutning 
om projektet skal være ejerfinansieret eller finansieret af PFG. Der blev lavet en vejleden-
de afstemning, som gav 13 stemmer for ejerfinansieret og 11 stemmer for klubfinansieret. 
Det blev besluttet at tage alt vedrørende vognportsprojektet ud af budgettet og takstregu-
lativet.  

Spørgsmål fra JVS vedr. udgifter til Polyt S: 
Hvorfor er der afsat 10.000 kr. til Polyt S? 
Kassereren svarede, at der er afsat ekstra midler til eventuelt køb af cockpit.  

Budget og takstregulativ blev vedtaget i ændret form. 

Ad 7, Langsigtede handlingsplaner 
Formanden berettede om nogle af de overvejelser, som p.t. ligger på bordet. 

- Hangartag 
- Vognporte 
- Lappe huller på flyvepladsen 
- Krystalkugleudvalgs forslag om projekter til DTU studerende. 
- Forslag om sponsorater 
- Aktiviteter gennem DSvU, som giver DIF-tilskud. 

KCZ fortalte, at en genindkaldelse af det tidligere krystalkugleudvalg er undervejs. 

Ad 8, Valg til bestyrelsen 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jeppe Nicolaisen, Kim C. Zambrano, Axel Morgenstjerne 
og Joachim Hegelund og nyvalg af Kristina Hansen. De er valgt. 

Bestyrelsen foreslår valg af Poul Gregert Jensen og Mikkel Solhøj Nielsen som supplean-
ter. De er valgt. 

Ad 9, valg af kritiske revisorer 
Bestyrelsen foreslår valg af Michael Krogh, Iver Christophersen og Thomas Bucka-
Christensen. De er valgt. 
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Referat af bestyrelsesmøde 20/01-2009

Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

Ad 10, Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

Ad 11, Eventuelt 
AXM orienterede kort om status på papirudskiftningen til CofA/ARC. Papirerne til K13 er 
modtaget d.d. Spillet er kørt til Kaldred. KF sørger for at lægge nye wirer på. Der er ind-
købt en ny tallurittang samt 1000 klemmer. Begge Juniorer har en vinge til reparation hos 
DanGlide. Papirerne til P6 og HY er sendt til DSvU. P2 er luftdygtig til og med 28. marts. 
Der er lånt en K8 (R6) af ØSF. Det er aftalt med Blom, at S-piloter kan flyve lokalt i hans 
K6'er efter aftale med Lars Sverre. Polyt 5 er ikke flyvende endnu. KF's SuperCub er OK. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 23:12. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 Tid og sted 20. januar 2009 hos Finn Passov 
 Deltagere  Jeppe Nicolaisen, Kim Zambrano, Finn Passov, Kristina Hansen, 
    Joachim Hegelund 
   
1. Referat godkendt  Referat fra 20. november 2008 godkendt 
     
2. Administration 
 Post ind  Ansøgning fra MKM om bevilling til færdiggørelse af bad/toilet pro-
    jekt 
 Medlemmer Mads Degnegaard meldt passiv fra aktiv 
   Regan Camacho meldt passiv fra aktiv 

 Uddannelse S-teori starter i dag. Der er 35 tilmeldte. 
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 Medlemsmøder Sjællandsmøde afholdes den 2. februar 2009. PFG er vært. Mike 
    sørger for booking af lokaler. Jeppe sørger for udsendelse af invitati-
    on og dagsorden samt bestilling af mad. Kristina følger op på Polyt 
    S status. Fra bestyrelsen deltager Jeppe, Kim, Kristina og Joachim 
    ligesom flyvechefen samt SM ledelsen inviteres med til mødet. 
 PR-arbejde DTU har meddelt, at PFG ikke kan få en plads ved Åbent Hus arran-
    gementet til marts. Dette er bl.a. begrundet med, at PF mener det er 
    ensidigt at fremvise PFG, når der nu også findes mange andre klub-
    ber på DTU og tilknytningen mellem PFG og DTU er lille. Jeppe 
    følger op på sagen. 
  
3. Økonomi  
 Status - PFG Regnskabet 2008 er godkendt af revisorerne. Der er udarbejdet 
    forslag til budget og takstregulativ til vedtagelse ved GF. 
  
 Flyveplads Kim udarbejder fondsansøgning til udskiftning af hangartag snarest. 

    Bestyrelsen vil indstille GF, at vognportsprojektet finansieres af  
    PFG. Bestyrelsen anser vognportene som en gunstig indtægtskilde 
    på længere sigt samt at der gives bedre muligheder for en strukture-
    ret vedligeholdelse, når PFG er ejer af vognportene. 
  
4. Materiel  
 Fly   Felipe har anbefalet en bedre løsning til PDA installation i P2, ZW, 
    P4, HY og P6 end den oprindelige foreslåede. Den bedre løsning vil 
    koste omkring 7.000 kr. Bestyrelsen har fundet dette OK. 

    Felipe har meddelt at FLARM’en i P6 nu kan opgraderes til IGC god-
    kendt logger. Dette koster 800 – 1000 kr. Bestyrelsen har fundet 
    dette OK. 

 Polyt 5  Der blev afholdt møde den 7. januar 2009 på værkstedet vedr. vedli-
    gehold af Polyt 5.  På mødet blev det aftalt, at Mogens Møller udar-
    bejder et udkast til SLV, hvori det orienteres at Lars Sverre, Frank 
    Jensen og Mogens Møller bedes påført listen  over berettigede, der 
    kan udføre vedligeholdelsesarbejde på Polyt 5. Bestyrelsen vil  
    fremgå som afsender af brevet. 

 Spil  Flyvechefen har foreslået følgende medlemmer som spilinstruktører 
    – Jeppe, Lars Theil, Peter Fischer, Svendstrup, Frank Jensen og 
    Joachim. Joachim går videre med sagen. 

 Generelt  Det blev besluttet at droppe tanken om udpegning af en materielan-
    svarlig. 

    Thomas Bucka har meddelt, at han ikke længere vil forestå kalibre-
    ring af loggere og barografer. Kristina vil spørge blandt de yngre 
    medlemmer, om der er en der er interesseret i at overtage dette 
    arbejde. Thomas og Benny vil gerne bistå med oplæring. 
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Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

Referat af bestyrelsesmøde 24/02-2009
Tid og sted 24. februar 2009 hos Kristina Hansen 

 Deltagere  Jeppe Nicolaisen, Kim Zambrano, Axel Morgenstjerne, Finn Passov, 
    Kristina Hansen, Joachim Hegelund 
   
1. Referat godkendt  Referat fra 20. januar 2009 godkendt 

5. EKKL  
 Flyveplads Joachim forespurgte muligheden for at nedtage ”1. salen” i hanga-
    ren. Jeppe undersøger, hvilket formål denne 1. sal har. 

 Klubhus  Der er endnu ikke fundet en ny klubhusformand. Jeppe har bolden. 

6. Værksted  Jeppe tager kontakt til PF-Auto og forhører, om taget lig forrige år 
    skal undersøges. 
  
    Joachim følger op på bad- og toilet projektet omkring status og mu-
    ligheden for færdiggørelse af projektet uden yderligere bevilling. 
7. Flyvning  
 Generelt  Grundet vigtigheden af K13 til skoling, PFT og lignende foreslår be-
    styrelsen følgende begrænsninger for flyvning med K13: 
    ”Soloflyvning med K13 er kun tilladt for instruktører og i forbindelse 
    med uddannelse til S-certifikat. Gæsteflyvning med K13 er kun tilladt 
    efter aftale med en instruktør”. 
    Forslaget sendes til godkendelse hos flyvechefen. 
  
9. Uds. til medlemmerne Kim vil udsende besked om, at værkstedstider bedes over-
    holdt. 

11. Næste møde 24. februar 2009 kl. 18:30 hos Kristina 
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2. Administration 
 Post ind  Afgørelse fra det finske retsvæsen vedr. Volkslogger svindel. 
    Folder fra DIF om børneattester i sportsforeninger. 
    AIP opdateringer fra SLV. 
    Reklamebrev fra DFS om Aviator Logbog. 
 Post ud   Orientering om skift af berettigede personer til vedligeholdelse af 
    Polyt 5 sendt til SLV 

 Medlemmer Æresmedlem Aksel Feddersen er død. Bisættelsen blev afholdt den 
    21. februar 2009. 
    Lars Martin Haukohl indmeldt som aktiv. 
  
 Medlemsmøder Der har været afholdt foredrag om kunststofwirere den 12. februar 
    2009. Joachim orienterede kort om foredraget og skriver en artikel til 
    PFG Nyt. 
    Vores klubtræner Felipe afholder op mod sæsonstart en række  
    strækseminarer. 

    Jeppe orienterede kort om repræsentantskabsmødet. Hovedbesty-
    relsen består nu af fem medlemmer, og forretningsudvalget er ned
    lagt. NF's forslag om en dybdegående analyse af udgifterne for Arn-
    borg blev vedtaget. Kritik af hovedbestyrelsen, at kontingentstignin-
    gen blev udmeldt som 4%, når den reeelt var 7%.
    Mads Degnegaard blev fremhævet som bedste pilot i gruppen af 
    piloter med under 150 flyvetimer. Felipe Cvitavich fik sølvmærke for 
    sin position i Ternikligaens gruppe B. 
 PR-arbejde PFG har modtaget en henvendelse fra en tidligere svæveflyver om 
    vi er interesseret i at have en geocache liggende. Bestyrelsen er 
    positivt indstillet og overlader det til PR-chef Søren Zebitz at føre 
    projektet videre, dog med krav om at det skal sikres, at folk ikke 
    bevæger sig ind på flyvefeltet. Joachim kontakter Søren. 

    PFG bliver ikke repræsenteret ved Åben hus på DTU i denne om
    gang. Det har ikke været muligt få en plads. Jeppe snakker med PF 
    og Axel snakker med Idrætten på DTU. 
  
3. Økonomi  
 Flyveplads Kim er godt i gang med at søge fondsmidler til udskiftning af hangar- 
    tag. 
  
4. Materiel  
 Fly   K13 synsrapport, LDB m.v. er sendt afsted og vi afventer nu CofA/
    ARC. Vi håber, at have modtaget papirerne inden sæsonstart, så 
    der kan gives PFT. Alternativt udsættes sæsonstarten. P6 og HY er 
    synet og papirerne sendt afsted. 
    Begge Junior fly er ramt af trykskader på vingerne og sendes til 
    DanGlide. Det vurderes at begge fly først bliver luftdygtige til maj. 
    Bestyrelsen eftersøger et midlertidigt erstatningsfly. Kim kontakter 
    Aviator og Års for at høre, om de har en ledig Junior. Som alternativ 
    forsøges en K8 lånt. Flyvechefen holdes orienteret. 
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    Benny Strand har meddelt bestyrelsen, at journalføringen af klub
    bens fly ikke er tilfredsstillende i henhold til vedligeholdelsesinterval
    ler m.v. Joachim meddelte, at hans studiegruppe mangler et projekt 
    at behandle, og at problematikken om journalføringen ville være et 
    udmærket emne. Der blev udtrykt interesse for at lade problematik-
    ken om journalføringen køre som et studieprojekt. Joachim kontak-
    ter sin studiegruppe. 

 Polyt 5  Vedligeholdelsesarbejdet er gået i gang. 

 Spil  Vedligeholdelsen af spillet er snart færdigt. Der er bestilt nye wirer 
    og der indkøbes nye wirefaldskærme. 

    Følgende er spurgt og har meldt positivt tilbage om at fungere som 
    spilinstruktører: 
    - Jeppe Nicolaisen 
    - Frank Christian Jensen 
    - Frank H. Svendstrup 
    - Peter Fischer 
    - Lars Theil 
    - Joachim Hegelund 
 Wirehentere Autoværkstedet, der servicerer wirehenteren har ikke fundet et  
    bundskjold – hverken originalt eller uoriginalt. Der skal derfor sam-
    mensættes et sjak til at udarbejde og montere et hjemmebygget 
    bundskjold. Jeppe går videre med sagen. 
   
 Traktor  KF har indkøbt en ekstra traktor. 

 Generelt  Mike v. d. Poel og Joachim følger Thomas Bucka i forbindelse med 
    kalibrering af loggere. 

5. EKKL  
 Flyveplads Det blev aftalt, at der tages et regneark vedr. vognportsprojektet 
    med til GF, således at forslag om takstændringer kan konsekvens
    beregnes på stedet. 
    PFG's egen deltagelse i byggeriet forventes ikke at blive et problem. 
    Det blev besluttet at aftale en konkret dato for færdiggørelsen af 
    byggeriet, således at det ikke bliver et evighedsprojekt. Datoen afta-
    les mellem styregruppen og bestyrelsen. 

Klubhus  Sonderinger vedrørende ny klubhusformand pågår. 

6. Værksted  Det bliver indenfor nærmeste fremtid aktuelt at finde ny værkstedsle-
    der, da Mogens Møller har meldt at han stopper til sommer. 

    Jeppe orienterede, at der bliver foretaget fugtmåling af taget når 
    frosten forsvinder. 
7. Flyvning  
 Ansøgninger fra medl. Axel Morgenstjerne har ansøgt om lån af P6 til SM. Ansøg-
    ningen behandles, når datoerne for SM anden del kendes. 
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Referat af bestyrelsesmøde 24/03-2009
24. marts 2009, kl. 18:30 på værkstedet 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post ind 
3. Konstituering af bestyrelsen 
4. Ændring af dagsorden/referat proces 
5. Evaluering af teorikursus 
6. Praksis vedr. betaling af kursus- og prøvegebyr 
7. Evaluering af vintervedligehold af materiel 
8. Radioprocedure ifm. start/landing 
9. Vognporte, carporte og hangartag 
10. Opfølgning på generalforsamling 
11. (Lukket punkt) 
12. Eventuelt 
13.   Næste møde 

10. Eventuelt  Der er endnu ikke udmeldt datoer for SM anden del. Joachim rykker 
    MSF for svar. 

    Jan Bagge har foreslået, at Nordsjællands Flyveklub inviteres til 
    sommerlejren lig Værløse. Bestyrelsen er positivt indstillet. 

    Svar på spørgsmål fra sidst om formålet med ”1. salen” i hangaren. 
    Jeppe orienterede, at der kan foldes plastikgardiner ned fra 1. salen, 
    og derved skabes et midlertidigt rum, når der skal arbejdes i et op-
    varmet rum – billigere end at opvarme hele hangaren. 

11. Næste møde 24. marts 2009 kl. 18:30 på værkstedet. Jeppe giver. Flyvechefen 
    inviteres med. 
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Referat 
Til stede: Jeppe Nicolaisen, Kim Zambrano, Axel Morgenstjerne, Joachim Hegelund, Kri-
stina Hansen, Poul Gregert Jensen, Mikkel Solhøj Nielsen, Lars Sverre Rasmussen 

Ad 1, Godkendelse af referat 
Referatet af forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

Ad 2, Orienteringer og post ind 
Marianne Beltoft Watz meldt passiv fra aktiv. 
Patrick Westergaard meldt passiv fra aktiv. 
Anne Amalie Høegh-Guldberg indmeldt som passiv. 
Niels Houbak udmeldt fra passiv. 

Indgående post: 
Årsberetning fra Forsikringsklubben for svævefly 
Referat af repræsentantskabsmøde i Forsikringsklubben for svævefly 

Ad 3, konstituering af bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerer sig som følger. 
Formand Kim Zambrano 
Næstformand Jeppe Nicolaisen 
Kasserer Axel Morgenstjerne 
Sekretær Joachim Hegelund 
Uden portefølje Kristina Hansen. 
Suppleanter er Mikkel Solhøj Nielsen og Poul Gregert Jensen. 
Det blev besluttet, at bestyrelsen evaluerer sit arbejde ved august bestyrelsesmøde. 

Ad 4, ændring af dagsorden/referat proces 
Joachim redegjorde for, at den hidtil anvendte dagsorden/referat model ikke har været 
optimal til at sikre effektive bestyrelsesmøder. Navnlig har den hidtil anvendte model ikke 
givet muligheder for at forberede sig forud for møderne. Joachim fremlagde en alternativ 
og mere traditionel model med følgende faste punkter. 

• Godkendelse af referat 
• Orientering og statusmeddelelser 
• Opfølgning på emner, herunder genoptagning af punkter fra forrige møde 
• Emner til beslutning 
• Eventuelt 
• Næste møde 

Emner til dagsordenen føres på bestyrelsens wiki. Det blev besluttet at tilføje Post ind 
som et orienterende emne, følge den fremlagte model fra d.d. og evaluere ved august 
bestyrelsesmøde. 

Ad 5, Evaluering af teorikursus 
Joachim fremlagde udkast til spørgeskema til kursusdeltagerne og underviserne. Der var 
stemning i bestyrelsen for at foretage en evaluering. Kim sender undervisernes email-
adresser til Joachim, så han kan spørge dem om de ønsker noget til afklaring. 
Der blev foreslået udarbejdet guidelines til arrangering af teorikursus. Kim følger op. 
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Ad 6, Praksis vedr. betaling af kursus- og prøvegebyr 
Joachim argumenterede for, at han ikke finder den gældende praksis for ikke-DSvU med-
lemmer rimelig, da de afkræves betaling af PFG's kursusgebyr for at gå til teoriprøve. 
Axel argumenterede for, at betaling af PFG's kursusgebyr er en rimelig kompensation for 
at PFG arrangerer teoriprøven. En forudgående diskussion er foregået pr. e-mail mellem 
Axel og Joachim. 
Jeppe meddelte, at han har modtaget en mail fra DSvU formand, som han læste op for 
bestyrelsen. I mailen giver Poul Hørup udtryk for, at han ikke stiller sig enig i vores prak-
sis. 
Det blev besluttet at undersøge, hvilken praksis Værløse og Nordsjælland anvender og 
tage emnet op ved Sjællandsmødet i august. Joachim følger op. 

Ad 7, Evaluering af vinteroverhaling af materiel 
Lars fortalte, at K13 tappene ikke var fedtet ind, så der skulle fjernes rust før samling ved 
sæsonstart. Sædepuderne var heller ikke til at finde og der var byttet om på selerne. Lars 
bad om, at folk er mere opmærksomme ved vintervedligeholdelsen. Lars foreslog, at der 
på vintersjakkene altid skal være et medlem med vedligeholdelseserfaring (Kim har efter 
mødets afslutning gjort opmærksom på, at der altid er en erfaren med på sjakkene). Lars 
gjorde endvidere opmærksom på, at vedligeholdelse af flyenes transportvogne også er en 
del af vintervedligeholdelsen. Lars foreslog tillige, at der arrangeres et kortere vedligehol-
delseskursus til sjakbajserne. Kristina følger op på problemstillingerne. 

Lars gjorde opmærksom på, at der skal skubbes lidt til Cobravognene efter bremsen er 
trukket for at den har effekt. Kim sender infomail ud til medlemmerne. 

Jf. de nye værkstedsregler blev det besluttet at bede Benny Strand om at foretage et 
preaudit af værkstedet sammen med værkstedslederen, Joachim og Poul, således at vi 
bliver bevidste om problemstillingerne og kan reagere forud for den rigtige audit. Poul 
følger op. 

Ad 8, Radioprocedure ifm start/landing 
Radiopligten for svæveflyvere på EKKL jf. VFG'en har været behandlet på instruktørmø-
det. Lars meddelte, at følgende procedure skal følges - svæveflyvere skal melde deres 
landing på Kalundborg radio (122,500) når de er på medvind og senest udfor observati-
onspunktet, f.eks. “Kalundborg radio, glider P2 på højre medvind til bane 27”. Ved starter 
skal der blot lyttes på Kalundborg radio. Med hensyn til elever eller andre uden radiocerti-
fikat mangler endnu at findes en ordning. 

Ad 9, Vognporte, carporte og hangartag 
Axel bad Lars om at udarbejde en PDF vedrørende vognportsprojektet til at lægge på 
hjemmesiden. Lars vil arrangere et møde for mulige interesserede for at høre deres me-
ning om vilkår, muligheder, finansieringsordninger osv. Lars kører videre med vognports-
projektet. 

Kim arbejder på at få færdiggjort fondsansøgninger til renovering af hangartag og carpor-
te på EKKL. Det blev endvidere besluttet, at søge midler hos Danske Bank Lyngby Fond 
til køb af en trailer til Polyt S. Kristina følger op. 
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Ad 10, Opfølgning på generalforsamlingen 
Foreløbigt referat af generalforsamlingen blev gennemgået. Joachim sørger for at sende 
referatet til PFG nyt, så snart dirigenten har godkendt referatet. 
Poul foreslog, at PFG's økonomiske status behandles grundigt på et bestyrelsesmøde. 

Ad 11, (Lukket punkt) 

Ad 12, Eventuelt 
Lars meddelte, at GF afkræver flyvechefens godkendelse af piloter, som skal flyve i ud-
landet. Denne godkendelse dokumenteres i flyvechefens “må”-liste. Endvidere henstiller 
GF til, at transportvogne låses og sikres ved brug af en koblingslås eller låses inde. Lars 
meddelte endvidere at Forsikringsklubben for svævefly pr. 1. januar 2010 overgår til QBE. 

Ad 13, Næste møde 
Næste møde onsdag den 29. april 2009 hos Joachim, kl. 18:30 

Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 
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100 meter mere, tak
Det var en mørk og kold vinteraften den 12. februar. Klokken nærmede sig halv otte og 
jeg var lidt sent på den. Der skulle lige nås at købe lidt kage og laves kaffe, inden jeg be-
vægede mig til aud. 51. 
Indenfor ventede Henning Kjersgård Nielsen fra Midtsjællands Svæveflyveklub (MSF), 
som skulle fortælle om et projekt, der har været fem år undervejs. Projekt “bedre spilstar-
ter” blev etableret i 2003 og blev samtidig startskuddet for MSF's brug af kunststofwirer – 
et ganske glimrende alternativ til den traditionelle stålwire. 

Hvad er så kunsten bag kunststof? (hø, hø :-) 
Fibrene i kunststofwirerne er udgjort af en plastik, som hedder Ultra High Molecular 
Weight Polyethylene (UHMWPE). Det særlige ved denne plastik er at den har meget lan-
ge molekylestrenge. Gennem en snedig fremstillingsproces ensrettes op mod 90% af 
strengene, hvilket bevirker at strengene hæfter sig til hinanden over en stor flade. Således 
opnås en fiber med usædvanlig høj brudstyrke i forhold til dens vægt – ca. 16 gange bed-
re end stål. Henning gav som illustration, at løfter man en 24 kilometer lang stålwire lodret 
op i luften, så vil den brydes under sin egen vægt. Anvender man derimod en kunststofwi-
re, så skal man løfte hele 400 kilometer før den brydes under sin egen vægt. En tilstede-
værende kunne ikke dy sig for at foreslå, at NASA evt. kan bruge kunststofwirer til at fast-
holde satellitter i kredsløb... nå ja, en ide er en ide! Selve fibrene fremstilles og er patente-
ret af DSM Dyneema og anvendes i en lang række produkter – lige fra skudsikre veste til 
hospitalsudstyr og nu også i svæveflyvning. 

Det er i det gode styrke/vægt forhold at gevinsten findes. I og med at kunststofwiren kun 
vejer ca. 1,5 kg/100 meter, så skal svæveflyet løfte en betragtelig mindre vægt under spil-
starten set i forhold til hvis der anvendes stålwire. Henning berettede, at MSF har opnået 
ca. 10% højere udkoblingshøjde på deres 900 meter lange bane, men at vi i PFG vil kun-
ne forvente en endnu højere procentvis forbedring. Nytteværdien af kunststofwireren sti-
ger nemlig eksponentielt med wirerens længde. Henning fortalte, at en tysk klub har op-
nået ca. 20% forbedring ved en wire på 1200 meter – noget nær den længde, som vi an-
vender til vores spilstarter. Antager vi, at vore gennemsnitlige udkoblingshøjde er 500 
meter og lægger 20% oven i hatten, ja... så bliver det til 100 meter mere! 

Henning fortalte endvidere, at 
MSF har oplevet et markant 
fald i antallet af overløb efter 
de gik over til kunststof. For-
klaringen herfor skal forment-
lig findes i den lave vægt. 
Tromlerne opbygger simpelt-
hen ikke ligeså meget inerti 
som ved udkørslen af stålwi-
rer. I tillæg hertil har kunst-
stofwirer heller ikke samme 
tendens til at danne kinker 
eller svirvler. Endelig må man 
også skænke en tanke til de 
utallige hænder og fingre, som med svie, tort og blod har stiftet bekendtskab med stålwi-
rerens stikler. Dette vil også være passé med en kunststofwire. 
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Det lyder som et mirakelmiddel, ikk? 
Der er dog ikke udelukkende fordele ved kunststof. Fibrene er frygtelig skrøbelige med 
hensyn til varme og friktion. Med et smeltepunkt på omkring 150 grader skal der ikke me-
get til, før skaden er sket. MSF måtte blandt andet ombygge deres wirestyr ligesom de 
har ekstra god afstand mellem wirerne ved udkørsel. Nu til dags sælger blandt andet Sky-
launch.de færdige wirestyr netop beregnet til kunststofwirere. En anden ulempe er, at der 
kun er én måde at reparere wirebrud på – nemlig ved at splejse. Der anvendes dog en lidt 
anden metode end ved splejsning af stålwirere og Henning fortalte, at det tager en 10 
minutters tid. Til gengæld er wirebrud sjældne indtil wiren er moden til udskiftning. Endelig 
er prisen på en kunststofwire noget højere end på en stålwire og det betyder naturligvis at 
hver enkelt spilstart bliver dyrere. Henning fortalte, at prisen ligger på ca. 10 kr./meter og 
han forventer ikke, at prisen falder i fremtiden – bl.a. fordi der er tale om et patenteret 
produkt. 

Prisen er afgørende 
Lad os stille et regnestykke op for at se, hvor meget dyrere hver spilstart bliver. Anslået 
pris for kunststof er 10 kr./meter og 3 kr./meter for stål. Der indkøbes 1500 meter wire og 
det forventes at begge wirere kører 3500 starter før de udskiftes. Dette giver en merpris 
på 3 kr. pr. start såfremt der anvendes kunststof fremfor stål. Antager vi at den nuværen-
de gennemsnitlige udløsningshøjde er 1500' eller 500m og kunststof vil give 20% ekstra 
højde, da vil man for 3 kr. ekstra få 300' eller 100m mere højde på i spilstarten. Det lyder 
jo meget godt, men det er nu også et tænkt eksempel. Regnestykket tager ikke højde for 
etableringsomkostningerne ved ombygningen af spillet ligesom græsbanen skal forbedres 
enkelte steder, så sliddet på wiren formindskes. Regneeksemplet giver dog en ide om, 
hvilket prisleje vi bevæger os på. Med det in mente vil jeg mene, at vi ikke skal afskrive os 
muligheden for at gå samme vej som MSF. 

Der er hermed givet et indspark til at starte en diskussion om kunststof er noget for os. 
Øst-Sjællands Flyveklub skal nu til at køre med kunststof og lad os give dem lidt tid og se 
resultaterne heraf, før vi beslutter om vi skal følge trop. I øvrigt skal der lyde et stort tak til 
Henning for at stille op og dele MSF's erfaringer med PFG. 

PFG team til Spring Cup 2009 
Her følger en beretning fra årets Spring Cup, som skulle have været et blog på hjemmesi-
den, men er endt her i PFG nyt da vi havde så meget at se til under konkurrencen så vi 
aldrig fik skrevet bloggen! 

Lørdag d. 18. april efter flyvedagens afslutning kørte vi tre PFG'ere, Søren Zebitz, Alexan-
der Hermann og Allan Boll fra EKKL med klubbens Duo Discus, P2. Alexander Ring fra 
Nordsjællands Flyveklub skulle også deltage i konkurrencen i Unionens Discus, og kørte 
med os til Herning Svæveflyveklub, hvor konkurrencen foregik. Vi ankom omkring midnat 
til vores hytte og vækkede Kristina fra PFG og hendes medstuderende Morten, der var 
taget her over i forvejen for at heppe på os (og i øvrigt samle data til et projekt de skriver 
om termik i forbindelse med deres studier). 
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Søndag kl. 10 blev 
konkurrencens første 
opgave annonceret: 
170 km med vende-
punkter vest for Her-
ning. Der blev slået 
sten-saks-papir mel-
lem Allan Boll og Ale-
xander Hermann om 
hvem der skulle flyve 
den første dag, og det 
blev Allan der fik lov at 
flyve sin første egentli-
ge stræktur. Flyveda-
gen bød mest på tør-
termik, så Allan fik god 
træning i at stjæle bob-
ler fra fugle og andre 
fly, med lidt hjælp fra 
Søren i bagsædet. Det 
lykkes os at få P2 igennem opgaven på en hæderlig fjerdeplads. Herning Svæveflyveklub 
bød om aftenen på lækker lasagne til alle sultne piloter, samt masser af flyvehistorier. 
Mandag startede med udmærket vejr, der lignede søndagens. Konkurrencelederen ville 
have de første fly i luften allerede kl. 11, så frokosten blev nogle frysepizzaer i en fart 
(Herning Svæveflyveklub har en smart self-service kantine). Alexander og Søren lagde 
stærkt ud på opgaven med en god fart. Desværre løb termikken op lidt nordøst for Silke-
borg. P2 kæmpede dog helt ned til de sidste hundrede meter, og kom derfor for langt til at 
starte motor og måtte lande ude. Allan hentede holdet på marken ved Voel, hvor de to 
piloter havde tilbragt eftermiddagen med at vise de lokale børnefamilier hvad et svævefly 
er, og forklaret dem hvorfor der lige pludseligt stod et sådan på marken lige uden for by-
en. 

Tirsdag startede med lidt tørtermik, der kun gik til lav højde til at starte med. P2 blev sendt 
i luften med spilstart som en af de første, og blev hængende i omkring to timer i diverse 
småbobler. Den oprindelige opgave var omkring 160 km, men da vejret ikke så ud til at 
ændre sig blev opgaven forkortet til 100 km trekant: Skinderholm, Hammer, Silkeborg og 
tilbage til Skinderholm. Dagen viste sig dog alligevel at blive udmærket omkring kl. 15, og 
P2-piloterne i skikkelse af Allan og Søren, var gode til at finde den smule lækre termik der 
var. Halvvejs på andet ben fandt vi en lille cumulus, der gav os nok højde til at lave slut-
glid resten af turen (ca. 45km). Vi gennemførte opgaven på en flot andenplads, og fejrede 
det ved at lave en spektakulær hjemkomst til pladsen i lav højde og med høj fart. Der gik 
lidt TOPGUN i den, og den kan ses hvis man søger efter ”Final Glide Herning” på youtu-
be.com. Det skal siges at vi havde fået lov af ”tårnet” på Skinderholm. 

Onsdag blev aflyst pga. dårligt vejr. En okklusion kom ind over området. PFG-teamet tog 
ind til Herning og spiste god frokost på Jensens - vi havde ellers lidt vænnet os til fryse-
pizzaer. Vi fik dagen til at gå med at se på jet-fly vi ønskede os, samt flyver-film om afte-
nen. 

Torsdag var fronten passeret. Bagsidevejr! Flotte cumulus begyndte at vise sig allerede 
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Den endelige stilling for Spring Cup '09: 
     Total 
1  1F  Rasmus Ørskov  Herning  LS1-f  2466 
2  2A  Thomas Laugesen  Herning  Discus-2a  2238 
3   Brian U. Lassen  Herning   2075 
4  V  Claus Ritter  Herning  LS8-18  1927 
5  P2  Søren Zebitz Nielsen m.fl.  Polyteknisk  Duo Discus T  1904 

6 MX  A. Højmark &  
  O. Kaspersen m.fl. Midtsjællands  Duo Discus  1820 
7 JN  Henrik Dahlbom Nielsen  Viborg  Ventus bT  1766 
8  407  Poul Mølgaard Frederiksen  Herning  Std. Libelle  1759 
9  RX  Lynge Christiansen  Lolland Falster  Mini-Nimbus  1670 
10  PM  Thomas Villadsen  Herning  Discus b  1537 

11  N8  Mogens Hald  Lemvig  Mosquito  1505 
12  C1  Niels Jørgen Kjær  Lemvig  DG-400 /17m  1475 
13  SU  Alexander Ring  Nordsjællands  Discus CS  1243 
14  Z9  Jørgen Munk Nielsen  Midtsjællands  Astir CS  1214 
15  AR  Alan Bach  Lolland Falster  DG-300  995 

16  X9  Jeppe Sørensen  Herning  Discus b  894 
17  H1  Uffe Tokehøj  Vejle  Astir CS  634 

kl. 11. En ordentlig 280 km opgave med seks vendepunkter blev udskrevet. Vejret blev 
hurtigt perfekt. Inden startlinjen åbnede fik vi let P2 op til skyhøjden. Vi gik 10 minutter 
efter åbning af linjen, mens vejret var lækkert. Cumuluserne udviklede sig, og kort efter 
start var det muligt at flyve i skygader i 1800 meters højde. Vejret udviklede sig helt fanta-
stisk, og vi mødte et par gange bobler med stigning på op til 4 m/s integreret! Efter det 
næstsidste vendepunkt (Silkeborg station) begyndte vejret at stilne lidt af pga. udkagning, 
og det sidste stykke måtte flyves lidt langsommere. P2 gennemførte dog alligevel med en 
gennemsnitsfart på 96 km/t! Vi havde haft hård konkurrence, så trods den høje gennem-
snitsfart fik vi "kun" en sjetteplads. Der var gratis øl til aftensmaden, da en af de andre 
deltagere var ved at starte med haledolly og derfor måtte give en omgang. 

Fredag blev også en fin flyvedag, om end ikke ligeså fantastiske som torsdagen. Dagen 
var igen præget af tørtermik som på de første dage, og vi kom derfor rundt på opgaven 
sammen med resten af feltet. Pga. vores handicap i forhold til de andre deltagere i kon-
kurrencen fik vi kun en beskeden 7. plads den dag, men det var alligevel en god tur, hvor 
Alexander fik lært at flyve rigtig tæt sammen med andre fly i jagten på tørtermik. 

Samlet set endte vi med at få en hæderlig 5. plads i konkurrencen, der bød på 5 flyveda-
ge ud af 7 mulige, og under alle omstændigheder har vi haft nogle fantastiske ture i løbet 
af Spring Cup! Det kan klart anbefales at tage med hvis det bliver muligt igen til næste år 
at deltage i den konkurrence. 

P2-holdet til Spring Cup 2009 
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Termik-Ligaen 

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 

Hvordan går det så?  
Man må sige at vi er kommet godt fra start og har placeret os fint i toppen af 2. division. 
Men vi er den klub i 2. Division der har flest opgaver medregnet. Hvis vi regner lidt på det, 
har vi 740,3 point pr. opgave, det er kun Kolding og Fyn der har færre point pr. opgave 
end vi har. Så hvis de andre klubber kan holde deres gennemsnit pr. medregnet opgave,  
ja så skal vi godt nok yde noget mere. 

Vi har indtil nu (06/5-09) indrapporteret 12 opgaver, hvoraf de 10 indgår i klubbens point-
sum,  disse opgaver er fordelt på 5 fly og 7 piloter. 

Der er jo ikke meget andet at sige end at vi er kommet godt fra start, men hvis vi vil op i 1. 
division skal vi have mange flere piloter ud at flyve, flyve højt, langt, hurtigt, og / eller læn-
ge. 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division 06-05-2009 19:48:36 (1436) 
  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 
1 7403,3 10 12 Polyteknisk Flyvegruppe OP 
2 7139,2 8 9 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub OP  
3 6167,7 8 8 Østsjællands Flyveklub   
4 5244,5 5 9 Viborg Svæveflyveklub   
5 4942,5 6 7 Sønderjysk Flyveklub   
6 4025,0 6 6 Kolding Flyveklub   
7 3104,1 5 6 Fyns Svæveflyveklub NED  
8 1525,4 1 1 Tølløse Flyveklub NED 

Opgaver der indgår i klubbens pointsum  
Nr. Points Type K.Nr. Dato og Pilot 
1 1482,5 Stræk P2 2009-04-23 Allan Boll 

2 1016,4 Stræk P2 2009-04-19 Søren Zebitz Nielsen 
3 1012,3 Stræk P2 2009-04-21 Søren Zebitz Nielsen 

4 976,7 Stræk CB 2009-04-18 Felipe Cvitanich 
5 596,0 H/V ZW 2009-04-25 Torger Tokle 
6 582,2 Stræk CB 2009-04-09 Felipe Cvitanich 

7 578,3 Stræk ZN 2009-04-18 Benny Strand 
8 440,0 H/V P4 2009-04-19 Christian Mark L. Mortensen 
9 413,5 H/V ZW 2009-05-03 Christian Mark L. Mortensen 

10 305,5 H/V P4 2009-04-10 Kristina Hansen 
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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. 

FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 
For perioden 1.4.2009 til 31.3.2010  
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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. 
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6. Flyslæb.
Afregnes pr. tacho regnet fra tidspunktet hvor slæbet ruller, til slæbeflyet lander. 

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. 

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. 
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11. Værkstedet
Benyttelse af værkstedet skal aftales med værkstedslederen, under hensyn til PFGs 
værkstedsbehov. 

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. 

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 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. 

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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Traditionen tro afholdes det årlige old-boys træf den første lørdag i juni måned. 

Selve dagens forløb er naturligvis efter den gode gamle recept: Man ankommer i løbet af 
formiddagen, og ”checker ind” i klubhuset. I køkkenet opholder der sig helt sikkert kendte 
ansigter der kan hjælpe med evt. praktiske spørgsmål. 

Midt på dagen er der tradition for at indtage den medbragte frokostmad i hinandens sel-
skab under parasollen på den hyggelige gårdsplads. Kaffe er på husets regning og vand 
og øl kan købes til høkerpriser. 

Husk at medbringe billeder og andre genstande til at dokumentere røverhistorierne med ! 

Som sædvanligt kan en række arkivalier fra flyvegruppens såvel tidlige historie som den 
seneste årrække studeres. Nyt er at disse nu er permanent tilgængelige på reolerne i 
pejsestuen. 

Nyd også gerne dagen i selskab med alle de aktive piloter på flyvefeltet. 

Kaldred udmærker sig også ved at være det eneste svæveflyveområde på Sjælland der 
ligger grænsende til flotte fredede områder. På en god sommerdag er det en dejlig ople-
velse at tage en gåtur langs den sydlige begrænsning til åen i pladsens vestende. Hvis du 
er heldig kan her nydes synet af ægte svæveflyvere: havørne. 

Vi håber alle bliver hos os hele dagen og sigter på at kunne sætte os til bords kl. 19 til en 
dejlig og hyggelig middag. 
Af hensyn til indkøb til maden, vil vi gerne have at alle sørger for at melde sig fredag efter-
middag kl. 17-18 på værkstedets nummer 45 87 59 14, eller hvis du har mulighed for det, 
ved at sende en mail til oldboys@pfg.dk . 
  
Velkommen til Kaldred den 6. juni 2009 ! 

Old-boys på Kaldred 6/6-2009 
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Aksel Feddersen 
�14.06.1925  �15.02.2009 

Feddersen på Kaldred sommeren 2006 

Aksel Feddersen blev medlem af Polyteknisk Flyvegruppe i 1946, og havde inden da alle-
rede fløjet i en anden klub.  
Han var ved befrielsen i maj 1945 kommet hjem fra Sverige med den Danske Brigade, og 
startet på ingeniørstudiet.  

Feddersen fik S-certifikat og blev instruktør i 1948 – og var en særdeles aktiv pilot indtil 
for nogle få år siden.  

Siden 1970 var han medejer af, og flittig pilot på den ”langørede Cirrus” Tango-Tango. 
Indtil 1996 virkede han som aktiv instruktør, og har med sit tålmodige væsen lært utallige 
elever at flyve optimalt, og dermed kunnet udnytte svag termik. 

Han vandt i 1951 det allerførste DM i svæveflyvning, som afholdtes på Vandel. Året efter 
deltog han i VM i Madrid. Rejsen blev foretaget i flyvegruppens gamle ekspeditionskøretøj 
af det fornemme førkrigmærke ”Adler”. Den krævede også sin vedligeholdelse under den 
lange rejse frem og tilbage. 

Hans tekniske snilde og evner med håndværktøj overgår de fleste. Han stod i 40’erne på  
ski i Geel Skov, og skiene var hjemmelavet af asketræ fra skoven. Kameraet han havde 
med på sine flyvninger på tværs af bælterne var selvfølgelig af egen konstruktion. 

Utallige er de små og store projekter han har udrettet under sommerlejr regnvejsdage på 
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Kaldred. Porten til maskinhuset blev forsynet med gummihjulet fra en tidligere legetøjstril-
lebør, yderdørene blev forstærket med beslag, gamle reoler blev genbrugt til nye hylder...  
Hangaren som stadig bruges af KF og PFG på Kaldred blev bygget 1961 efter Fedder-
sens tegninger, og udførte beregninger. 

I en årrække var hans professionelle virke med ikke-destruktiv materialeprøvning hos 
Svejse-centralen ensbetydende med lange udlandsophold, bl.a. ved testning af Shells 
olierørledninger på Borneo og i Venezuela. 

 Aksel Feddersen blev udnævnt til Æresmedlem i PFG efter 50 års uafbrudt medlemskab 
i 1996. 

Æret være Aksel Feddersens minde. 

Læs også Mogens Møllers nekrolog i maj 2009 nummeret af Flyv. 

Erik Trudsø Jespersen
etj@pfg.dk 

Polyt 5 havarerede under en landing d. 5. april. Flyet er nu bragt hjem til værkstedet. 

Som alle nok ved efterhånden havarerede Polyt 5 for en måned siden og fik understellet 
revet af. Lars Sverre har påtaget sig, at finde ud af, hvorledes Polyt 5 kan repareres og har 
hjælp af bl.a. Stig Øye. 
Mogens Møller, der er sjakbajs på Polyt 5, har meldt ud, at han ikke vil påtage sig at stå for 
en sådan reparation. Den beslutning respekteres selvfølgelig. Det kan jo ikke siges, at høre 
under en sjakbajs "normale" pligter at påtage sig en sådan opgave. 

Polyt 5 er blevet transporteret til værkstedet i Lyngby, hvor dens skader vil blive gennemgå-
et mhp planlægning af genopbygning. Lars holder bestyrelsen opdateret og vil sørge for at 
holde SLV informeret og involveret, hvor det er nødvendigt, samt tage sig af kontakten til 
forsikringen, evt. med assistance fra Axel. 

Polyt 5 tabte understellet 

Kim C. Zambrano
formand@pfg.dk 
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Velkommen og tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Martin Hangaard Hansen (aktiv) 
Jette Feddersen (passiv) 
Anne Amalie Høegh-Guldberg (passiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Aksel Feddersen  (afdød), (aktiv) 
Krzysztof Szczerba (aktiv) 
Niels Houbak (passiv) 

Vi vil gerne ønske tillykke med N-BEG: 
Christian Mark Mortensen   
Mike v. d. Poel  
Torger Tokle    
Pablo V. Holm-Nielsen 
Allan R. Boll 
Kristian Skouv 
Alexander Hermann 
Der alle bestod prøven den 2. april 2009 

Vi vil gerne ønske tillykke   
med første solo til: 
Mikkel Solhøj Nielsen, der 
fløj sine 3 første solo ture i 
K-13 lørdag d. 3. maj. 
Søndagen blev brugt til 
omskoling til Junior. 
  

  

  

Marianne B. Watz
mbw@pfg.dk 
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Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk 

Vedtaget driftsbudget for 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  

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  538   Indtægter i alt  578  

        

Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  

Hangartag  150   Fondsstøtte  150  

Klubhus   30   Jørgen Bachmanns mindefond 90  

Værksted  30       

Flyveplads  30       

Ekstraordinære udgifter i alt 240  Ekstraordinære indtægter i alt 240  

        

Totale udgifter  778   Totale indtægter  818  

Driftoverskud  40       

         

Balance  818   Balance  818  

Vedtaget driftsbudget for 2009
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2008 
Hvornår Hvad Hvor 

  

Maj
Tors. 21. maj - man. 01. juni DM i standard, 15m og 2-sædet 

klasse Arnborg 

Juni
Lør. 06. juni  
Ons. 10. juni kl. 19.00 
Lør. 27. juni - søn. 12. juli 

Old-boys dag 
S-teoriprøve (omprøve) 
Sommerlejr 

Kaldred 
DTU 
Kaldred 

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

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

Kaldred 

Arnborg 

August
Fre. 14. aug. - søn. 16. aug. SM 2.del Slaglille 

Oktober
Lør. 31. okt. Væddemålsfest Kaldred 

November
Tors. 12. nov. Kl. 19.30 Sæsondebriefing og vinterplan-

lægning Værkstedet 


