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Sekretær: 
Joachim Hegelund 
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Christian Krog Madsen 
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krihansen@gmail.com 

Klubtræner: 
Felipe Cvitanich 
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PFG-nyt udgivelsesterminer 2010
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Deadline for materiale til næste blad: 01. 
februar 2010.  
Materiale sendes til formand@pfg.dk 
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Formandens dragehale 

Kim C. Zambrano
formand@pfg.dk 

Sæson 2009 er gået og blev som sædvanlig afsluttet med et brag af en væddemålsfest. 
Det var småt med vindere (1 for at være præcis), men en af klubbens minoriteter 
(kvindelige piloter) var velrepræsenteret i forskellige vinderkategorier, nemlig Kristina, der 
både hentede sit væddemål og en strækpræmie hjem. En anden minoritet (tidligere 
verdensmestre) var også på banen som vinder i en del andre kategorier (ingen nævnt 
ingen glemt) og Jeppe og Joachim fik hhv. årets længste og ”højeste” flyvetur :). Årets 
bedste undskyldning kom fra Lars Theil, der hævdede, at grunden til, at han ikke havde 
vundet sit væddemål var, at han havde en gammel bil, et gammelt hus og en gammel 
kone, der skulle vedligeholdes. Årets bedste svar kom fra Kaptajnen, der rådede ham til 
at skifte hele dynen ud. I sand PFG ånd var der masser af god mad og drikke til at trøste 
de talrige tabere efterfulgt af flittig festen i fødselsdagsbaren. Morten gjorde sit bedste for 
at rive den ned, men lod sig i sidste ende nøje med at smadre et par flasker rødvin. De 
mest udholdende så lyset ved 7-tiden om morgenen og man kan roligt sige, at Torger 
lukkede og slukkede. (Da undertegnede ved 4-tiden så sig i stand til at køre bilen til 
Malmö, lå han og tænkte med lukkede øjne på sovesalen :)). 
  
Det har i det hele taget ikke skortet på festligheder i 2009, men ind imellem guldbryllup, 
100-årsfødselsdag og den sædvanlige kofest har der da også været tid til at få fløjet lidt, 
både fra Kaldred, Arnborg og Frankrig. Senest har der været den snart traditionsrige 
Julefrokost på værkstedet.  

I året har der været udført en del ekstraordinært vedligehold. Taget på hangaren er blevet 
skiftet ud, benzinstanderen er ny og Polyt 5 bliver, om ikke ny, så i hvert fald så godt som 
ny. Spillet spiller på sidste vers, men bliver pt. repareret med kyndig hånd af KF og PFG’s 
spilsjak og skal i 2010 flyttes over på en ny, brugt lastbil. På det mere humane plan er 
vores flyvechef og værkstedsledelsen udskiftet. Tak til Morten Bennick og Mogens Møller 
for deres indsats og til Lars Sverre, Joachim Hegelund og Jeppe Nicolaisen, der har 
påtaget sig at løfte arven. 

Det var meningen, at Krystalkugleudvalget skulle have barslet med en opfølgning på 
planen fra 2007, men jeg må indrømme, at arbejdet ikke rigtigt har haft momentum. På 
den baggrund har vi indkaldt kavaleriet og regner med, at få DIFs konsulent til at hjælpe 
os med at komme tilbage på sporet. Det bliver i løbet af vinteren.  

Af (lidt) mere konkrete planer for næste år kan nævnes en tur til en endnu ukendt 
destination (altså et alternativ til Sisteron), åbent hus (dét der tidligere hed Old Boys dag), 
en fælles PFT-aften i midten af marts samt 1. del af SM på Kaldred, der arrangeres 
sammen med KF og Tølløse. Det bliver i Bededagsferien og jeg håber, det vil blive nogle 
gode dag med både konkurrence- og hyggeflyvning.  

  
Dette blad har haft en ny redaktør. Gitte 
Sørensen fra KF har afløst Marianne, i 
hvert fald til dette julenr. Vi ses i 2010 til 
fantastiske flyveoplevelser og hyggelige 
grillaftner på Kaldred. Rigtig glædelig 
Jul og godt nytår :) 
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Kassererens spalte 

2008 blev jo foreløbigt bedste år i dette årtusinde. – Men 2009 blev nr. 3 fra bunden, kun 
bedre end 2006 og 2000. Men ser vi månedsvis er 2009 nu pænt med, både i forhold til 
2007 og 10-års gennemsnittet 99-08 – når man altså lige ser bort fra juli, hvor der 
”mangler” 140 timer. Det lave antal flyvetimer i juli kan tilskrives en sommerlejr, hvor 
termikken var lidt karrig, og at ingen klubfly fløj i Sisteron i Frankrig i år. 

Til gengæld er der rigtig mange, der er gået solo og som har fået S i år, og en hel del af 
dem gjorde det i sommerlejren. Så skolingsvejret har altså været helt fint! 

I 2009 har P2 deltaget i både Spring-Cup, SM og DM, mens P6 deltog i SM. 

P2 skulle også have deltaget i EM, men det måtte desværre aflyses. I stedet tog P2 til 
Sisteron i september. Selvom de kun fik halet beskedent ind på de manglende flyvetimer i 
sæsonen, havde Morten, Allan og Alexander en rigtig god tur, hvor interessen for 
bjergflyvning fængede de unge piloter! 

Flyvestatistik for klubfly

Timerne er fordelt således på flyene: 

Duo Discus (P2): 137:20  Discus (HY):76:25 Discus (P6):58:10 Ka-8B (R6): 2:26  
ASK-13 (A3):117:01   Junior (P4):44:13  Junior (ZW):44:25 Ka-6CR (B3): 1:22 

Der er lavet 1295 spilstarter på Kaldred og 58 andre starter for PFGs klubfly. 

Efter flyvetid i klubfly i 2008 er her top-10-piloterne:

1. Morten Hugo Bennick    instruktør  46:05  18 starter 
2. Axel Morgenstjerne     S-pilot   41:11  13 starter 
3. Allan Riordan Boll     S-pilot   31:04  81 starter 

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
Maj    90:45  164:50    64:18    90:14
Juni    83:22    73:47    67:24    74:11
Juli    62:43  139:59  202:07  204:46
August    79:07    85:11    35:29    70:02
September    46:54    56:46    39:17    54:33
Oktober    23:04    20:36    27:15    19:56
Nov-Dec      0:00      0:00      0:25      0:37
I alt 481:22 673:04 542:25 585:38
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Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk 

4. Christian Mark L. Mortensen   S-pilot   26:04  65 starter 
5. Alexander N. Hermann    S-pilot   24:10  47 starter 
6. Jeppe Torben Nicolaisen   S-pilot   22:10  38 starter 
7. Jon Vincent Steensen    tosædet  20:03  99 starter 
8. Torger Tokle       S-pilot   17:07  48 starter 
9. Martin Hangaard Hansen   eneflyver  15:01  101 starter 
10. David Mikael Blum Samuelsen  tosædet  14:55    75 starter 

Medlemmer

Medlemssituationen ser stadig fin ud og vi har 70 aktive medlemmer. Set i historisk 
perspektiv skal vi 12 år tilbage for at finde en større medlemsskare. Frem til efteråret 
havde vi reelt set kun fået 3 nye medlemmer i år, men i efteråret meldte endnu 5 nye 
medlemmer sig ind. Alligevel skal vi nok ikke hvile på laurbærbladene, hvis vi vil fastholde 
fremgangen i medlemsantallet, for der er lige så mange, der har meldt sig passiv eller ud i 
efteråret. 

Derfor er det helt på sin plads, at gøre tiltag for at erhverve nye medlemmer til foråret. En 
kampagne på DTU og andre steder vil være en god idé! 

Medlemsstatistik december 2009:

70 aktive, heraf 18 studerende, 1 æresmedlem og 1 livstidsmedlem. 
2 udlandsmedlemmer og 94 passive medlemmer. 

I alt 166 medlemmer og 1 prøvemedlem. 

Antal aktive medlemmer, årligt gennemsnit, år 1991 til 2009.
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Tid og sted: 29. april 2009 hos Joachim  
Til stede:   Kim Zambrano, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Joachim Hegelund, 
    Kristina Hansen, Mikkel Solhøj Nielsen 

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

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
Medlemmer:  Jette Feddersen indmeldt som passiv. 

      Martin Hangaard Hansen indmeldt som aktiv. 
      Krzysztof Szczerba udmeldt fra aktiv. 
  
 Indgående post: Diverse papirer vedr. flyve/auto-fonden fra Danske      
      Forvaltning. 
      Forsikringspolice til flyve/auto-værksted fra Alm. Brand. 
      AIC- og VFG-opdateringer fra SLV. 
      Anmeldelse af eftersyn på varmeanlæg fra Dansk Varme    
      Service. 
  
 Udgående post: Havarirapport vedr. Polyt 5 havari sendt til HCL. 
      Tildragelsesrapport vedr. skade på P4 sideror sendt til DSvU. 
  
Andre orienteringer:  Skade på P4 sideror bliver repareret af Øye, Kristina og Joachim. 
      Skade på P6 højderor bliver repareret af Øye og Peter Fischer. 
     
3. Opfølgninger 
 Evaluering af teorikursus: 
      Joachim fremlagde en evalueringsrapport over årets teorikursus.  
      Generelt har kursisterne være tilfredse og har givet kurset en samlet 
      score på 3,69 på en skala mellem 1 og 5. Evalueringen fremhæver  
      dog en række problemer omkring organiseringen af kurset. Evalue- 
      ringen blev ikke diskuteret yderligere. Joachim spørger underviserne 
      om de er interesseret i en kopi af rapporten. Jan Bagge har fore- 
      slået et møde mellem klubberne, hvor  organiseringen omkring teori-
      kurset og muligheden for en organisation på tværs af klubberne dis-
      kuteres. Joachim kontakter Jan for at høre, om han vil arrangere  
      mødet. Fra PFG vil Kim, Axel, Joachim og Mikkel gerne deltage. 
    
 Teoriprøve:  Teoriprøven har været afholdt, og der er enkelte som skal til omprø-
      ve. Joachim og Poul arrangerer omprøven. 
  
 Status Polyt 5: Kim orienterede om, at Lars Sverre er tovholder og forsøger at få  
      flyet transporteret til værkstedet. Herefter vurderes det, om det er  
      muligt  at genopbygge Polytten. Kim udarbejder en orientering til  
      medlemmerne, som lægges på hjemmesiden og følger derudover  
      udviklingen fra sidelinien. 
  
 Krystalkugleudv.: Kim har indkaldt til krystalkugleudvalgsmøde, men det har endnu  

Referat af bestyrelsesmøde 29/04-2009
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      ikke været muligt at finde en dag, hvor alle interesserede kan   
      deltage. Kim kæmper videre. 
  
 Fondsstøtte til renovering af hangartag: 
      Kim har kontaktet Bikubefonden, men de giver ikke støtte til projek- 
      ter af denne type. Kim kæmper videre. 
  
 Renovering af de gamle vognporte: 
      Kim har bedt Marianne Watz's lillebror om et prisoverslag på en  
      renovering, men har endnu ikke modtaget et svar. Mikkel overtager 
      opgaven og taler med Lars Sverre og Finn Passov. 
 Status på SM: 
      Der er på nuværende tidspunkt kun få tilmeldte til SM. Morten og  
      Felipe forsøger at markedsføre SM igen. 
 Sponsorering: 
      Mikkel har spurgt sin arbejdsplads om muligheden for et sponsorat  
      til PFG og har fået positive tilbagemeldinger. Bestyrelsen er indstillet 
      på at tilbyde sponsorplads på P2 vognen eller lignende mod   
      sponsorat af PFG-Nyt. Kim udarbejder et oplæg og Mikkel laver re- 
      view. 

4. Emner til beslutning 
 Revurdering af ansøgning om prøvemedlemsskab for ikke-DTU'ere: 
      Udskudt til næste møde. 

      Ansøgning fra Morten Bennick om dispensation vedr. lån af P2 til  
      DM: Morten Bennick har søgt om lån af P2 til DM og søger samtidig 
      om dispensation fra de gældende udlånsregler om en pilot pr. sæde 
      pr. weekend. Mulighederne for dispensation blev diskuteret. Det blev 
      besluttet ikke at give dispensation, da Morten allerede har fået   
      dispensation for lån af P2 til EM. Ansøgning af lån om P2 til DM skal 
      derfor omfatte fire piloter. Jeppe orienterer Morten herom. 
  
 Faste sjakbajser på fly og materiel: 
      På sæsondebriefingen 2008 blev det foreslået, at vinterens sjakbaj- 
      ser fortsætter som sjakbajser resten af året. Bestyrelsen  bakker op  
      om dette forslag og besluttede, at sjakbajserne fortsætter som fly-  
      og materielansvarlige resten af sæsonen. Dette betyder, at sjakbaj- 
      sen skal orienteres ved skader på fly eller materiel. Det er sjakbaj- 
      sens ansvar at foranstalte en reparation, såfremt dette ikke er sket.  
      Det er ikke sjakbajsens ansvar at foretage reparationer. Såfremt det 
      ikke er muligt for sjakbajsen at foranstalte en reparation skal besty-
      relsen orienteres. Joachim udarbejder en orientering til medlemmer-
      ne herom. 
  
 Vedligehold af batterirækken på EKKL: 
     Udskudt til næste møde. 
  
 Udpegning af materielchef: 
      Bestyrelsen er blevet foreslået, at der udpeges en materielchef, som  
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Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

Referat af bestyrelsesmøde 03/06-2009
Tid og sted: 3. juni 2009 hos Mikkel Solhøj Nielsen
Til stede:   Kim Zambrano, Jeppe Nicolaisen, Axel Morgenstjerne, Joachim    
    Hegelund, Poul Gregert Jensen, Mikkel Solhøj Nielsen 

1. Godkendelse af referat  Referat af forrige bestyrelsesmøde godkendt. 

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
 Medlemsbevægelser:   
      Lau Laursen indmeldt som aktiv. 
      Lars Martin Haukohl udmeldt fra aktiv. 
      Regan C. Camacho udmeldt fra aktiv. 
  

      har det overordnede ansvar for klubbens materiel. Kim forhører sig, 
      hvem der evt. er interesseret i at påtage sig rollen som materielchef. 

 Indkaldelse og emner til KF/PFG fællesmøde: 
      Lig sidste år vil bestyrelsen gerne afholde et fællesmøde med KF's  
      bestyrelse. Jeppe er tovholder. Forslag til emner til fællesmødet: 
      - Oprydning i telthangaren, herunder salg af overskydende    
      transportvogne 
      - Renovering af de gamle vognporte 
      - Status på hangartag 
      - Etablering af benzintank logbog 
      - Svirvelanordning på wirehenter 

 Afholdelse af sommerlejr/frankrigsmøde: 
      Der er planlagt sommerlejr/frankrigsmøde den 13. maj, kl. 19:30 på 
      værkstedet. Joachim er tovholder og sørger for at sende en    
      reminder ud til medlemmerne. 

5. Eventuelt   Intet fremført. 

6. Næste møde   3. juni kl. 18:30 hos Mikkel.
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 Indgående post: Brev fra Skat vedr. anmodning om refusion af        
      brændstofafgifter. 
      Indkaldelse til Eskebjerg-Enghave Vandværk Generalforsamling. 
      LX Colibri returneret fra reparation. 
      Kontingentopkrævning og nyhedsbrev fra OSTIV.
      Invitation fra DSvU i anledning af 75 års jubilæum. 
      VFG-opdateringer. 
      Opdateringer til Unionshåndbogen. 
      Information 05/2009 fra HCLJ.
 Udgående post: Fondsansøgning sendt til Otto Mønsteds fond. 

 Andre orienteringer: 
      Spillet kan i øjeblikket ikke flyttes ved egen hjælp, da hydraulik-   
      slangen til lastvognens kobling er gået i stykker. KF tager sig af  
      reparationen. 
      EKKL flyvepladsafgiften stiger den 1. juli 2009 til 600 kr. årligt pr.  
      medlem.  
       
      DM er overstået. Det blev til otte gyldige flyvedage og resulterede i  
      følgende placeringer: 
      Torben Simonsen (LM) vandt en 10. plads i standardklassen. 
      Felipe Cvitanich (CB) vandt en 12. plads i 15-meter-klassen. 
      Stig Øye (KV) vandt en 5. plads i 15-meter klassen. 
      Morten Bennick (P2) vandt en 5. plads i tosædet  klasse. 
       
      Stig Øye har spurgt Ove Hillersborg om reparation af Polyt 5. Kim  
      undersøger, om det er muligt at låne en gæstebolig på DTU. 
       
      DTU Campus Service har meddelt, at der skal lægges fliser  ved  
      værkstedet og har bedt om at området bliver ryddet for biler, fly mv. 
      Kim har udsendt meddelelse herom til alle aktive. 

3. Opfølgninger 
 LDB til ARC:  Joachim orienterede kort om, at DSvU har udsendt en ny procedure 
      for  udskiftning af LDB'ere til ARC. Joachim følger op med Mogens  
      Møller og sender infomail ud til aktive. 

 Mailinglister:   Mailinglisterne til “aktive” og “alle” er fortsat ikke tilgængelige. Kim  
      følger op med webmasteren. 

 Hangartag og vognporte: 
      Tilbuddet til renovering af hangartag fra Tømrerfirmaet Jens  Stær er 
      accepteret. Prisen er 150.000 kr., der deles ligeligt mellem PFG og  
      KF. Arbejdet foreslås igangsat til august. Mikkel arbejder videre   
      vedr. renovering af de gamle vognporte og forhører Tørmrerfirmaet  
      Jens Stæhr om pris/mulighed for nedrivning ad de gamle vognporte  
      og klargøring. 
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Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

Kørsel med wirehenter: 
      Der er igen gået en fjeder på wirehenteren. Bestyrelsen foreslår, at  
      maksimal hastighed ved kørsel med wirehenteren er 45 km/t. Kim  
      aftaler dette med KF. Jeppe sætter en label i wirehenteren. 

 Generalforsamling i KZ & Veteranflyklubben: 
      KZ og Veteranflyklubben afholder generalforsamling den 12. juni, kl. 
      17 i Stauning Lufthavn. Poul Gregert undersøger, om han eller alter-
      nativt Lars Sverre kan repræsentere PFG. 

4. Emner til beslutning 
 Køb af Jakslands Superfalke jvf. mail fra ETJ: 
      Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at Jakslands Superfalke  
      inkl. hangar er til salg. Det blev diskuteret om PFG skal byde ind på 
      køb af Superfalken. Bestyrelsen er ikke indstillet på at indkøbe en  
      Superfalke til klubben. Jeppe vil undersøge, hvilke muligheder der er 
      for at PFGs medlemmer kan flyve på KFs Motorfalke eller Dimona. 

 Intensiv skolingsuge jvf. mail fra Midtsjælland: 
      En elev fra Midtsjællands Svæveflyveklub har spurgt PFG, om vi er 
      indstillet på at indgå i et samarbejde vedr. intensiv skoling i løbet af  
      sommeren. PFG holder i forvejen sommerlejr og har derved typisk  
      sikret en intensiv skoling. Bestyrelsen er indstillet på deltagelse af  
      andre klubber, og vil invitere Nordsjælland, Værløse og Midtsjælland 
      til sommerlejren. Kim vil orientere KF og sørge for invitationerne.  
      Klubberne skal selv medbringe fly og instruktører. Jeppe undersøger 
      betaling i forhold til flyvepladsen. 

 Instruktørkursus på Sjælland jvf. mail fra ØSF: 
      ØSF har spurgt de sjællandske klubber, om interessen for at få af- 
      holdt et FI-kursus på sjælland i år. Joachim spørger Lars Sverre, om 
      PFG har nogen kandidater til et FI-kursus i denne omgang og   
      melder tilbage til ØSF. 

5. Eventuelt   Mikkel vil udarbejde et udkast til en velkomstfilm til nye medlemmer. 
      Kim undersøger, hvem i Sverige der kan slibe lakken på P2. 

6. Næste møde 5. juli, kl. 12 på Kaldred. Poul giver frokost. Jeppe under søger, 
      om KF kan holde fællesmøde fredag den 3. juli på Kaldred. 
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Talentprogram 
Jeg har lige fået Certifikatet, hvad nu ?

For at støtte unge talentfulde S-piloter i deres vej mod deltagelse i konkurrencer og mes-
terskaber, har DSvU et talentprogram. Dette program muliggør blandt andet, at man kan 
deltage i talentkurser, låne unionens fly til reduceret takst og få fortrin til lån af unionens 
fly ved udvalgte lejligheder. 
For at komme i betragtning som talent, skal man have fløjet et par stræk og vist at man 
har lyst og vilje til at udvikle ens stræk- og konkurrencekundskab. 
Som klubtræner, er det mig der indstiller piloter til talentprogrammet, men det er meget 
svært at se hvem har lyst til og har det nødvendige talent til konkurrenceflyvning når man 
ikke er på flyvepladsen hele tiden. 
Talentprogrammet tilgodeser heller ikke dem der ønsker at udvikle andre grene af svæve-
flyvning, som kunstflyvning, bjergflyvning og TMG. 

Jeg har derfor med udgangspunkt i unionens talentprogram,  lavet et regneark som inter-
esserede kan udfylde med ønsker, mål og aktuel status, og som er mindre forpligtende 
end det er at være registreret talent, men alligevel kan bruges som et trin imod en egent-
lig talentregistrering hvis man ønsker det. 
Meningen er, at man udfylder et skema hvert år eller hver gang der er væsentlige æn-
dringer og på den måde kan følge udviklingen. samtidig kan man via dette ark fortælle 
mig hvad ens ambitioner er på den korte og lange bane. Jeg har også planer om at holde 
mindst to årlige møder med dem der deltager i programmet for at vi sammen kan gøre 
status. 

Det er ikke i mine øjne nødvendigt at stræbe efter 
verdensmesterskaberne, men man kan også 
bruge dette til at fortælle mig at man ønsker at 
flyve længere strækture, forbedre sin hastighed, 
opnå FAI-diplomer, dyrke kunstflyvning, flyve i 
bjergene, komme i unionens talentprogram etc. 
Disse oplysninger vil jeg så bruge til at målrette 
den tid jeg har og arrangere evt. vinteraftener, 
strækture, personlig rådgivning/vejledning, 
konkurrencedeltagelse (f. eks. SM, Springcup), 
flyvelejre, etc. 
Der er også plads til at I kan komme med nogle 
ideer til hvad jeg kan gøre for jer, hvad I vil synes 
er spændende at høre om, hvem vi kunne invitere til at holde foredrag, eller andet. 

I skal stadig være velkomne til bare at maile, eller snakke med mig, men ved at udfylde 
disse sider, får vi det hele mere i system, og måske kan vi bruge dem til at lave 
handlingsplaner. 
I mine øjne, er målgruppen dem, der er under skoling og op til 5 år efter S, men ingen er 
udelukket. 
Skemaet finder I på PFG's Wiki (hvor I tilmelder jer til flyvning), og I kan e-maile den til 
mig. 

Mvh. Felipe Cvitanich, Klubtræner 
Felipe Cvitanich

felipe@pfg.dk 
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En sæson går på hæld ... 
Stemningsbilleder fra nedspænding af K13 dagen efter væddemålsfesten. 
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… men snart begynder en ny 
Samme dag viser Peter Fischer stolt sin nye Discus 2ct frem —  stort tillykke med 
nyerhvervelsen 
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Sidste dag på DTU, én eksamen og så er det ferie, det eneste som gik gennem mit 
hoved, da jeg trådte ud af eksamenslokalet, var sangen tilbage fra folkeskolen ”Ferie, 
ferie, ferie, Gorm den gamle var smed i Hobro...” og tanken om at alt nu var pakket og 
klar til fire ugers flyvning, mens alt hvad der før var hverdag ville forsvinde. Ja, I læste 
korrekt: fire ugers flyvning: to uger på flyvepladsen i Kaldred og (næsten) to uger i 
Sisteron, Frankrig. Men dette er kun historien om to ugers flyveferie på Kalundborg 
flyveplads. 

Ankomst til flyvepladsen som hvilken som helst anden weekend inden briefing, dog var 
bagagen en del større og jeg kunne, som de to forrige år, styrke mig med at jeg var en af 
de første deltagere i sommerlejren og igen skulle blive begge uger. 

De første par dage bød på masser af aktivitet 
og for mit eget vedkommende udviklede det 
sig til bl.a. 2:34 timers flyvning i P4, mens 
Mike kunne prale af 2:13 timer samme dag i 
ZW, så vidt jeg husker. Den første uge var der 
kamp om begge Juniorer, dog ikke mere end 
at alle fik lov at flyve også selvom der var tre 
eller flere piloter om hvert fly efter hver 
briefing. Det hele blev heller ikke nemmere af 
at flere og flere kom til da vi havde flere som 
gik solo den første weekend. Damien Grévain 
og Allan Boll gik solo og blev tilvænnet til 
Junior, så de begge kunne få noget ud af stå 
på reservationslisten til P4 og ZW. Allan tog 
dog senere hjem for at forsvare sit Bachelor- 
projekt men kom stærkt tilbage senere på 
ugen med en god karakter i tasken. 

Jo tættere vi kom på Ko-festen, jo flere 
dukkede op fra Værløse flyveklub. Som 
sædvanlig var Jan Bagge en af de første 
medbringende hans eget fly, PE, og senere 
sluttede et mindre skolehold og andre piloter 
sig til det stigende antal deltagere i vores 
sommerlejr. 

Men inden vi når til Ko-festen, kan jeg jo ikke komme udenom at skrive om hvad der skete 
fredag eftermiddag d. 3. juli. Jeg selv sad på Spillet den dag og tog slæbet hver gang 
nogle ville flyve og hvilken dag det så ud til at blive, der lå mange fly i kø helt op til otte, så 
vidt jeg husker, og der skulle virkelig flyves. Pludselig bliver jeg kaldt op over radioen at et 
fly er styrtet ned og man afventer situationen. Ti minutter senere kommer Damien i 
Wirehenteren for at hente mig, da der ikke længere er mandskab tilbage på startstedet, 
udover Svendstrup ved radioen. I det samme ringer Damien's mobil og vi må 
kommunikere gennem to radioer (spilradio og flyradio) for at den nedstyrtede pilot kan 
forklare mandskabet, som leder efter ham i sommerhusområdet, hvor han er landet 
henne. 

Sommerlejr 2009 
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Mange havde travlt med at komme over og kigge på hvad der skete ved ulykkesstedet, 
men jeg holdt mig på afstand af respekt for redningsarbejdere og lignede skulle kunne 
gøre deres job i fred. 
Jeg var senere ovre og kigge lidt mens de pillede flyveren ned fra træerne og jeg må sige 
at jeg ikke ønsker at komme i den situation. 
Det skal lige siges at jeg fire dage forinden selv var kommet i uføre. Det vil sige for langt 
væk i for lav højde med tanken om at det virkede tidligere, så virker det også nu over 
Eskebjerg. Jeg kom hjem til en afkortet landing i 300 fod's højde, ikke rart overhovedet, så 
jeg kan kun drømme om hvad der er gået i gennem hovedet på piloten i det styrtede fly. 

Hvad angår yderligere information om styrtet, så kan jeg sige at det var den ene Asger fra 
Værløse flyveklub, som var pilot på MS den dag og mere om hvad der skete, synes jeg 
ikke hører til i denne artikel. Jeg kan dog kun glæde mig til at høre, hvad 
Havarikommissionens konklusion bliver. 

Samme dag havde vi en sjælden begivenhed, nemlig en omskoling af en flyslæbspilot i 
Super Cub'en. Det vil sige at Michael fra KF skulle flyve et vist antal slæb med instruktør i 
svæveflyet bagved og dette var vi nogle som udnyttede til diverse omskolinger og 
tilvænninger. Det vil sige jeg skulle jo til Sisteron senere, hvor de kun har flyslæb, så det 
blev til to slæb for mit vedkommende som en forberedelse på min tur til Frankrig. Begge til 
UG. 

Så blev det lørdag og Ko-festen var lige rundt om hjørnet, som sædvanligt kom Peter 
Siboni forbi med motorsaven, men han måtte give op efter nogle få træer, da varmen tog 
hårdt på os alle. Men én ting er sikkert, vi nåede at rydde et par af de træer, som stod i 
indflyvningen i Vestenden.  
Det kan lige tilføjes at vi har fået slået siv og lignede rundt om hele banen, så Vestenden 
er blevet en hel del bredere. Maskinen/knuseren som blev brugt til dette, slugte alt rub og 
stub, men dog ikke dæk, men disse var ikke nødvendigvis en stopper, så længe føreren 
stoppede op og kørte over i tide. 

Ko-festen gik hen og blev en af de største i vores historie med cirka 120 gæster i alle 
aldre. Dog for mange mennesker til at jeg nåede at snakke med alle, men da det blev 
sent, var der kun en lille gruppe tilbage på græsset og i storstuen omkring kl. 1-1:30, da 
jeg gik i seng. Men ud fra mængden af biksemad dagen efter så var alle blevet mætte og 
vi skulle ikke bruge 3 dage på biksemad lige som sidste år. 

Dagen efter Ko-festen havde jeg haft planer om at skulle flyve, men pga. for meget andet 
at se til af praktiske opgaver, nåede jeg kun en tur i Dimonaen sammen med Børge fra 
KF.  

Denne dag, så vidt jeg husker, havde endnu en solist i luften, Michael Frosz. Senere 
havde han tilvænning til Junior i P4. Dette resulterede desværre i en hård landing ved 
asfaltbanen (Hønselandning), så P4 blev groundet og efterfølgende sent til Dangilde, for 
reparation af to 10 cm lange revner i konstruktionen ved halen. Så derfor: husk altid at 
Juniorerne ikke har affjedret understel, men et stort ballonhjul, hvilket betyder at den 
hønser, hvis man ikke flader rigtigt ud, rammer hårdt eller slår bremserne ind. 

De næste par dage inden jeg tog af sted til Frankrig var vi pludselig næsten seks om at 
skulle dele en Junior, men det gik og dagen inden jeg skulle af sted præsterede jeg at 
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Væddemål 2010

Mikkel Ørum Wahlgreen 
jhe@lecco.dk 

blive hængende i 50 min, dog uden logger, da jeg ikke selv havde kontrolleret om den var 
installeret og da personen som klargjorde flyet fra morgen af ikke normalt flyver med 
logger, havde han heller ikke installeret den. Surt show. 

Så oprandt dagen hvor jeg og Kaptajnen pakkede sammen og drog sydpå. Det er første 
gang jeg ikke har været fulde fjorten dage i sommerlejren, når jeg nu ellers tidligere har 
haft så fin en statistik fra to tidligere lejre, men nu gjaldt det altså flyvning sydpå og ikke 
fordi jeg skulle noget andet derhjemme. Så jeg kan desværre ikke skrive mere om hvad 
der skete den sidste halve uge og min historie slutter her. 

Bonus info: 
Én og én er tre, og jorden den er flad 
Gorm den gamle var smed i Hobro. 
Alt, hvad vi har lært, alt det der var så svært, 
vil vi glemme, thi ho’det skal ha’ ro. 
Ferie, ferie, ferie, 
slap nu af, du har fri, 
og syng en glad melodi. 
Op mod solen ler vi, 
den vil skinne, til ferien er forbi. 
Tag dit vækkeur og læg det i en spand. 
Kom så vand i, til uret siger stop. 
Gem din gamle pen, for hvad vil du med den. 
Skal jeg si’ dig, hvad du skal skrive op. 
Ferie, ferie, ferie 
……………
Springe over grøft og fiske i en å, 
det er noget, vi alle kan li’. 
Ud at gå på græs og køre i et læs, 
man får lyst til at summe som en bi : 
Sum, sum, sum 
………………….. 
Kig jer nu omkring, der er så mange ting, 
som vi gerne sku’ nå at få set. 
Vi skal lave sjov i mark og eng og skov, for med pligter og skole er det sket : 
Ferie, ferie, ferie, slap nu af, du har fri, og syng en glad melodi. 
Op mod solen ler vi, den vil skinne, til ferien er forbi. 

Disse var væddemålene som blev indgået ved sæsonafslutningen 2009: 

Alexander Hermann Sølv + 150 km FAI 

Allan Boll Sølv + 150 km firkant 

Anita Bondy 20 starter (overført fra sidste år) 

Axel Morgenstjerne 200 km m. 100 km/t i snit 
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Benny Strand 1. Vendepunkt i Jylland 

Christian Mortensen Sølv + 100 km opgave 

Grévain Sølv + 100 km Δ + trækkrog på bilen 

David Blum Samuelsen S +  2 sølvbetingelser 

Dennis Harboe Christensen Solo + 1 sølvbetingelse 

Erik Trudsøe 100 km Δ 

Felipe Cvitanich 500 km 6-kant 

Finn Passov 1. Vendepunkt i Jylland 

Iver Christophersen 1. Vendepunkt i Jylland 

Jeppe Nicolaisen 200 km firkant 

Jesper Schmaltz 150 km firkant 

Joachim Hegelund 301 km firkant 

Jon Steensen 
S + sølv eller (uden med.) 200 km firkant m. 
instruktør 

Kaiser 150 km Δ uanset flytype (overført fra 2009) 

Kaptajnen 170 km distance EKKL-EKKL med 1 vendepunkt 

Kim Zambrano 200 km termikligaopgave 

Kirsten Skou Solo + 1 sølv 

Kristian Skou Sølv + 100 km opgave 

Kristina Hansen 200 km Δ

Lars Sverre Rasmussen 315 km firkant 

Lars Theil 150 km firkant 

Lars Videkam Retur Sisteron Matterhorn (sektor 1 km) 

Martin Hansen S + 2 sølvbetingelser 

Michael Frosz S + sølv  

Michael Østerholm Jørgensen 400 km m. 1 vendepunkt i Jylland 

Michael Krogh 
Før 1/7: til Jylland. Efter 1/7: 300 km FAI 
(overført fra 2009) 

Mike van der Poel 200 km firkant 

Mikkel Wahlgreen Sølv + 100 km Δ

Mogens Møller 280 km dist. Med max 4 vendepunkter 

Morten Bennick 550 km 6-kant + at "holde orden i tingene" 

Niels Christian Nielsen 200 km termikligaopgave 

Niels Madsen 1. Vendepunkt i Jylland 

Pablo Holm S + 100 km firkant 

Peter Fischer 300 km FAI 

Peter Siboni 200 km termikligaopgave (overført fra 2009) 

Poul Gregers 260 km firkant 

Stig Øye 589 km af en 600 km opgave 

Søren Zebitz 300 km Δ

Torben Simonsen 370 km firkant (overført fra 2009) 

Torger Tokle 200 km Δ
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Traditionen tro, drog et større hold piloter fra PFG med familie og venner til Sisteron i 
Sydfrankrig i juli måned 2009 på sommer- og flyveferie. I alt fik 12 piloter fra Kaldred 
prøvet kræfterne af med flyvning i det sydfranske landskab og i de franske Alper samt 
nydt det sydfranske klima og køkken. Otte privatejede fly fra Kaldred blev transporteret til 
Sisteron, Mogens med NM, Stig med KV, Torben og Felipe med CB, Bo med U3, Michael 
med ZC, Johny med OP, Lars med JE og Iver med IC, mens Mikkel W., Kaptajnen og jeg 
selv fløj i de franske fly på pladsen. 

I år blev flyvning fra Sisteron oplevet på flere forskellige måder. De garvede piloter, som 
flere gange har fløjet fra Sisteron, kæmpede for højdevindinger i bølgerne, store 
distanceflyvninger og med udfordringer om at nå ud til nye områder. Felipe opnåede for 
første gang at vende Mt. Blanc.  

Torben og Johny var i år for første gang med på ekspeditionen og fik sig vidst en masse 
rigtige gode og udfordrende oplevelser med flyvning i bjergområder, kraftig og høj termik, 
skrænt- og bølgeflyvning. Mikkel W. var også med for første gang og gik med det samme 
til angreb ved at skole på det franske skolehold over et helt nyt og anderledes landskab.  

Efter mange lange og hårde dage i sol og hede på flyvepladsen havde Mikkel fået 
tilstrækkelige flyveture og flyslæb til at han kunne tage næste skridt. Mikkel fløj nemlig 
solo på klubbens ene Pegase sidst på hans ferie og synes at være fuldt tilfreds over 
resultatet af det hårde arbejde han havde udøvet – super flot klaret!  

Jeg selv var med for anden gang og tilbragte 14 dage i Sisteron sammen med Felipe og 
min søster bosat i stort villa-telt på campingpladsen tilknyttet flyvepladsen. Vejret var 
skønt med temperaturer mellem 25 og 30 grader og næsten ingen regn – alt i alt rigtig fint 

Sisteron-ekspeditionen 2009 
- en flyvende ferie
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flyvevejr. Kun tre af dagene var kun få piloter i luften da det blæste for kraftigt. 
Blandt dage med ekskursioner til fantastisk flotte bade-”george”s, hård bjergvandring på 
Domillousen med frokost på toppen, rundtur på Citadellet i Sisteron, sightseeing i andre 
byer og ellers bare afslapning ved pladsen og poolen, fik jeg mig tre rigtig gode flyvedage 
fra pladsen i en fransk Duo Discus. Første tur fik jeg en sen eftermiddag, sammen med 
en dygtig fransk instruktør, som lige havde været et smut til Mont Blanc og efterfølgende 
kunne flyve et par timer med mig. Her fik jeg en rigtig god tur i de lokale bjerge, hvor jeg 
fik oplevet udfordringen ved at flyve i bjerglandskab uden en horisont. Det bliver lige 
pludseligt lidt sværere at holde farten, men jeg fik øvet mig. Samtidig med at jeg skulle 
koncentrere mig om farten var der også langt flere fly i luften og langt flere ”bakker” på 
jorden, som der skulle holdes øje med. 

Da det var sent om aftenen var termikken ikke så kraftig og der skulle kæmpes, så vi kom 
blot op i 2300 meters højde☺ Det blev en rigtig god tur, som rustede mig til mine 
efterfølgende flyvninger. Efterfølgende fik jeg to flyveture oppe i de høje bjerge i flere 
kilometers højde med hhv. Felipe og en fransk instruktør. 

Det var helt fantastisk at opleve de grønne, hvide, brune og grå bjerge og selv gletsjeren 
ovenfra samt utrolig spændende at prøve kræfterne af med nye flyveteknikker. Ligeledes 
var det en stor oplevelse at flyve med en lokal pilot, som kender området som sin egen 
bukselomme og lige præcis ved hvordan man skal gribe skrænterne og bølgerne an – ret 
imponerende. 
Aftenerne tilbragte vi enten med grill og hygge på pladsen socialt med flere 
flyvegruppemedlemmer eller på områdets restauranter hvor vi udforskede det franske 
køkken.  

Jeg vil helt bestemt anbefale og opfordre alle, der har lyst til at udvide deres horisont med 
flyvning samt få en dejlig ferie i fællesskab med flyvegruppen, til at tage turen til Sisteron 
på en ferie, der både egner sig for piloter og ikke-piloter. 

Kristina Hansen
krihansen@gmail.com 
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Ivar Bergstrand-Poulsen 
13.09.1918 — 01.08.2009 

I Berlingske Tidende fik vi tirsdag den fjerde august meddelelse om Ivar Bergstrand-
Poulsens bortgang lørdagen forinden. Da bisættelsen var sat til torsdagen, rundkastede 
bestyrelsen dette til de medlemmer, man mente kunne ønske det og vi blev 
repræsenteret. Axel Morgenstjerne har bedt mig skrive disse linier i formodning om, at jeg 
kendte ham bedre end de fleste andre yngre medlemmer. 

Da jeg ikke selv kommer ind i PFG før i 1979, er det ikke som aktive medlemmer, at jeg 
og et stiftende medlem født i 1918 har mødt hinanden; det er på værkstedet i bygning 
237, hvor jeg dengang var mere aktiv. Bergstrand har da valgt at lade sig pensionere i 
den, efter hans mening, tidlige alder af 65 år, for, med grund i sin fars levealder, dog at 
sikre sig lidt otium. 

Da han ville være blevet 91 år den 13.de september, fik han gjort sin anelse til skamme 
og med det indtryk jeg fik af manden, er det mig nærliggende at forbinde det med en 
viljestærk personlighed. 

Bergstrand havde dengang for ca. 
25 år siden genindmeldt sig som 
passivt medlem, for at kunne bruge 
værkstedet til aptering af en båd. 
Hans håndelag og viden gav 
respekt og gavnede værkstedet. 
Den gamle italienske drejebænk 
skal nævnes; den ville han bruge, 
koblingen virkede bare ikke. 

Efter en dybere indtrængen stillede 
han diagnosen; den ene arm i 
trekloen var knækket. Bergstrand 
fandt og kontaktede agenten, der 
meldte pas; dels kunde en kobling 
ikke længere fås, dels var agenten 

gået på pension 13 år tidligere - men han kunne dog sige, at hvis man var ihærdig nok, 
var der en Bosh kobling, som lod sig modificere og indpasse.  

Efter et par uger fandt jeg Bergstrand i færd med nålefilene på en treklo i skruestikken og 
egentlig kan jeg ikke huske den drejebænk virke bedre end efter hans overhaling. 

Om hans færdigheder var kommet til PFG med ham eller om han havde erhvervet dem 
her, ved jeg ikke, men evnerne og engagementet kan forklare det opslag, der i mange år 
ind i min aktive tid sad i et af S. B. Jensens skabe og fortalte, hvorledes værkstedschef 
Bergstrand-Poulsen kunne kontaktes telefonisk på sin arbejdsplads i hos Ford i 
Sydhavnen. Det var fra 1947. 

Det morede ham noget, at få det forevist, men det blev da bekræftet, at det drejede sig 
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om ham og det var nok her ved dette lille museumsværdige minde, at talen faldt på 
fortiden.  
Han havde fået sin første beskæftigelse ved Ford i 1946 og var blevet ansat til den 
svimlende sum af 800 kr. om måneden; en ganske god løn som han sagde, for tariffen 
var 600 kr.  

At han var betroet medarbejder, vidner en kort serie farvedias, han senere har overdraget 
PFG, om. De er taget under en tjenesterejse samme år, hvor han skal til Tjekkoslovakiet 
for at indkøbe sprøjtestøbemaskiner og hans karriere hos Ford bragte ham da også 
senere i 1950erne til Detroit. 

Hvordan samtalen blev drejet ind på besættelsestiden erindrer jeg ikke; men jeg kan sige, 
at detaljer har haft min glødende interesse. Og jo; der havde været en modstandsgruppe i 
PFG regi og han havde deltaget. Det var begyndt i det beskedne, med at man havde 
fremstillet partisanvåben. Der var blevet lavet håndgranater, men det var af andre, han 
nævnte ved navn. Selv havde han arbejdet sammen med endnu en polyt på bazookaer, 
og det fik jeg et rids af.  
Indledningsvist stampede de blot krudt i et rør, men erkendte, at det ikke virkede nær nok. 
Løsningen blev at øge brandfladen og det gjordes ved presse krudtet i med en kegle. 
Forskellige kegler blev med følsom hånd drevet i med spindel i en til formålet fremstillet 
bænk og efter afprøvninger i Gribskov fandt de et optimum. Våbnets praktiske værdi 
skulle mest have været af psykologisk art; modstanderne sprang i dækning, når de så en 
hel del ild og røg komme larmende mod sig.  

De mere spektakulære aktioner, der fandt sted under krigen havde Bergstrand styr på. 
Han vidste ganske klart hvilke grupperinger, der havde foretaget hvad. Uden fare for, at 
sige noget forkert vil jeg blot holde mig til det ene, som jeg  med sikkerhed kan huske. 

Ved krigens slutning var modstandsgruppen blevet organiseret fra London under General 
Dewings kommando og havde blandt andet til opgave at pågribe Gestapos chef ved 
kapitulationen.  
Bergstrand må have været leder af den operation.  
Flyvegruppen fik ved den lejlighed erhvervet sig den nærmest sagnomspundne Adler 
Diplomat, som var Günther Panckes stabsvogn; men Bergstrand tog selv privatvognen, 
en BMW, som han i 1946 bortauktionerede for 18000 kr. Med importforbud og valuta- 
restriktioner, havde en annoncering bl.a. bragt en nordsjællandsk direktør frem, der endte 
med denne budsum. 
De noget bizarre detaljer, jeg erindrer med sikkerhed, har deres årsag.  

Jeg talte sidst med Bergstrand-Poulsen i senvinteren 1996; der ønskede jeg at bruge de 
lysbilleder, som han allerede dengang havde overdraget gruppen. På det tidspunkt havde 
jeg haft en kontrovers på en dansk folkehøjskole med en historiker af ’68-generationen 
om Marshall-hjælpen. Jeg vandt den disput, og mit foredrag blev ikke mindst befordret af 
de farvedias han tog under sin rejse i 1946; de var taget af en jeg kendte personligt og jeg 
indledte med den sammenhæng.   

Bergstrand sagde nøgternt om det første foto, et billede af en sporvogn, der kører i 
Hamborg i sommeren 1946 mellem to diger af murbrokker. ”Det, der ikke fremgår af 
billedet er den stank af lig, som stadig ligger under brokkerne”. 
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Skiferie?

Vi er nogle stykker, der tager på skiferie i uge 10. Hvor turen går hen, er ikke helt afklaret, 
men destinationen vil blive valgt med omhu ud fra følgende kriterier: 

• Sne (dvs. lidt i højden) 
• Soltimer (dvs. sydpå) 
• Skiløb for enhver smag (dvs. for unge, for modne mennesker og for dem midt 

imellem) 
• Hygge (dvs. gode butikker, hvis der er snestorm) 
• God mad (et vigtigt, men lidt vagt kriterium) 

Hvis du vil med, så skriv til mig inden året er omme på zambrano.kim@gmail.com. 
Transport er på egen hånd og opholdet vil, formentlig, blive i lejlighed.  

Vh. Kim 

Bergstrand blev en af en generation, der mægtede tanker og visioner materialiseret. Det 
udmærkede jubilæumskrift beskriver de første glidere, som blev fremstillet på Østervold 
og jeg har mødt en 65-årig der stadig kunne ærgre sig over fejltagelserne. 

Bergstrand gnistrede også; det handlede om drejebænken. Der har været problemer med 
taget på alle bygninger på DTU. Italieneren var ved at blive oversvømmet og drev rust på 
vangerne; Bergstrand lod på en til kommando grænsende indtrængende måde forstå, at 
den skulle smøres ind i olie. 

Jeg mødte ham på værkstedet. Klavs Andersen mødte ham i Ingeniørforeningen. Under 
et foredrag i Flyteknisk sektion var han vidende til, at en ældre herre rejste sig og gav en 
ret regulær skideballe til en yngre tilhører med formaning om ikke at stille flere spørgsmål. 
Denne havde afsløret et vidensniveau, som Bergstrand havde fundet var for  
beskæmmende for den danske ingeniørstand. Som Klavs fremstillede optrinnet, var han 
glad for ikke selv at have været mål for tilrettevisningen. 
  
Jeg har haft det privilegium at møde Bergstrand-Poulsen og videregiver med disse ord lidt 
af den oplevelse, æret være hans minde. 

PS: 
Dewing Richard Henry, Major-General (1891 – 1981) Nickname: Dick 
1945 Head Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force in Denmark 
Günther Friedrich Wilhelm Ludwig Pancke (1. maj 1899 – 17. august 1973) var en SS-
Obergruppenführer og højere SS- og Politifører i Danmark. 

Han var blandt andet medansvarlig for den tyske modterror og aktionen mod det danske 
politi den 19. september 1944. I 1950 blev Pancke idømt 20 års fængsel for 
krigsforbrydelser. Efter 8 år i fængsel i Danmark blev Pancke løsladt i 1953 og døde den 
17. august 1973 i Hamburg.  

Finn  Okholm Lambæk
marmoset@image.dk 
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Velkommen og tillykke
Vi vil gerne ønske klubbens nye medlemmer velkommen: 
Lau Laursen (aktiv) 
David Mikael Blum Samuelsen (aktiv) 
Eskild Paamand (aktiv) 
Jonathan Philip Hoff Johansen (aktiv) 
Bjørn Collin Rasmussen (aktiv) 
Johan Fritzen (aktiv) 
Dan Eriksen (aktiv) 

Og sige farvel og tak for denne gang til udmeldte medlemmer: 
Lars Martin Haukohl (aktiv) 
Regan C. Camacho (aktiv) 
Thomas Baastrup Jacobsen (aktiv) 
Joy Vicki Moldrup Vincentz (aktiv) 

Vi vil gerne ønske tillykke  med første solo til: 
Damien Grévain og Allan Boll der begge gik solo og blev tilvænnet til Junior i den første 
uge af sommerlejren. 
Michael Frosz der havde fornøjelsen af at flyve solo i den anden uge af sommerlejren og 
ligeledes få lov at flyve Junior. 

Slutteligt et stort tillykke til dem, der fik S i år: 
Mike van der Poel 
Christian Mark Mortensen 
Allan Boll 
Alexander Hermann 

Orientering fra bestyrelsen 
Sjakbajser på flyene  sæson 2010 er: 

- Poul Gregert Jensen (K13 + vogn) 
- Morten Bennick (P2 + vogn) 
- Kim Zambrano (HY + vogn) 
- Kristina Hansen (P6 + vogn) 
- Mike van der Poel (P4 + vogn) 
- Allan Boll (ZW + vogn) 
- Lars Sverre Rasmussen (P5) 
- Niels Madsen (spil) 
Materielkontrollanter: Stig øye, Frans Pløger, Benny Strand, JensRytter, Mogens Møller 
og Peter Fischer 

Ved fejlmelding af et fly eller vogn skal fejlen noteres på statuslisten på wiki'en og 
sjakbajsen orienteres herom. Det er sjakbajsens opgave at foranstalte en udbedring af 
fejlen, såfremt dette ikke er sket. Det er dog IKKE sjakbajsens opgave at udføre en 
udbedring af fejlen. Er det ikke muligt at foranstalte en udbedring af fejlen orienteres 
bestyrelsen herom. 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2010 
Hvornår Hvad Hvor 

  

Januar
Lør. 30. jan. Kl. 10.30 Seminar for S-kontrollanter og FC 

Arnborg  
Forsamlingshus 

Februar
Man. 15. feb. Tilmeldingsfrist HI-/FI-Kurser 

Marts
Lør. 6. mar. Kl. 10.00  
Tors. 11. mar. Kl. 19.30 
Ons. 17. mar. Kl. 19.30 
Lør. 20. mar.  
Tir. 23. mar. 

Repræsentantskabsmøde 
PFT-aften 
Generalforsamling 
Sæsonstart 
Tilmeldingsfrist 1. S-teoriprøve 

Vejen 
Værkstedet 

Kaldred 

April
Ons. 7. apr. Kl. 19.00 
Fre. 30. apr. — søn. 2. maj 

S-teoriprøve 1 
SM 1. del Kaldred 

Maj
Lør. 1. maj — lør. 8. maj 
Tir. 25. maj 

FI-kursus 
Tilmeldingsfrist 2. S-teoriprøve 

Arnborg 

Juni
Lør. 5. jun. 
Ons. 9. jun. Kl. 19.00 

Old boys-dag 
S-teoriprøve 2 

Kaldred 


