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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende redaktør er formanden: Kim Cecilia Zambrano. 
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DTU bygn. 237, 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 45 87 59 14 
pfg@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   

Pladsfrekvens:                   122,5 MHz 
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Kalundborg Flyveklub; tlf.: 59 29 11 11 
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Klubhusformand: 
Frank Svendstrup 
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Jeppe Nicolaisen 
jtn@pfg.dk
Tlf. 4373 1107 (privat),  2534 9030 (mobil) 

Flyvechef: 
Lars Sverre Rasmussen 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 5761 6429 (privat) 

Kasserer:
Axel Morgenstjerne 
axm@pfg.dk 
Tlf. 4593 5510 (privat), 616 616 25 (mobil) 

PR-chef:
Jon Vincent Steensen 
jon@pfg.dk 
Tlf. 4031 4499 (mobil) 

Sekretær:
Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk 

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

Bestyrelsesmedlem: 
Kristina Hansen 
krihansen@gmail.com 

Klubtræner: 
Søren Zebitz 
szn@pfg.dk

PFG-nyt udgivelsesterminer 2011
februar, august og december. 

Deadline for næste blad: 15. nov. 2011.  
Materiale sendes til formand@pfg.dk. 
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Formandens Dragehale 

Den første halvdel af sæsonen 2011 har været præget af et varmt forår og et 
ganske nedslående vejr i sommeren. Der har ikke desto mindre været flyvning 
og en masse arrangementer på Kaldred. SM blev afholdt med stor succes under 
ledelse af Søren Zebitz for første, men forhåbentlig ikke sidste gang, og vejr-
mæssigt sekunderet at Niels Thomsen fra Tølløse. Fra PFG deltog Peter Fischer 
i AC samt Axel Morgenstjerne og undertegnede i HY. Ambitiøse opgaver blev 
skrevet ud, men vejret drillede (som det så smukt hedder ).

Spring Cup og DM løb af stablen med deltagere fra PFG: Martin Brødsgaard, 
David Samuelsen og Søren Zebitz hhv. Morten Bennick, Felipe Cvitanich, Stig 
Øye og Torben Simonsen. Polyt 5 er kommet igen i fin stil og har været på job 
både til SM og DM som slæbefly med Lars Sverre og Jesper Schmaltz som pilo-
ter.

Efter flere år som klubtræner har Felipe Cvitanich besluttet at trække sig og Sø-
ren Zebitz har accepteret at overtage denne vigtige post. Tak til Felipe for hans 
engagement og indsats og varmt velkommen til Søren. Fremover vil vores elever 
få fornøjelsen af en ny HI’er, nemlig Joachim Hegelund. Jeppe Nicolaisen har 
overtaget posten som miljøansvarlig efter Thomas Bucha. Tak til Thomas for 
hans mangeårige indsats på posten. Kristina Hansen har afsluttet sit speciale, 
stort tillykke , og vil sammen med den efterhånden garvede PR-mand Jon 
Steensen kaste sig ud i PR-arbejdet for PFG. Firebanden omkring klubhuset be-
står nu, ud over klubhusformand Svendstrup, af Erik Trudsø, Mikkel Wahlgreen 
og Poul Gregert.  

Det er super, at der begynder at organisere sig grupper omkring de forskellige 
aktiviteter, det giver dynamik og kreativitet !

Kaldred Flyveplads fyldte 50 år i år og der var lagt op til en forrygende fest d. 28. 
maj. På trods af regnvejret var der et flot fremmøde af folk med udstillingsfly og 
se-på’ere og en fantastisk middag med god musik og dans om aftenen. Stort tak 
til Festudvalget, der havde lagt manken til for at arrangere en fest passende for 
så festglade klubber som dem, der holder til på Kaldred. 

Jeg deltog ikke selv til kofesten år, men hører på vandrørene, at den vigtigste 
deltager, koen, kunne tilberedes efter forudseende forberedelse af den bål-
ansvarlige Jens Rytter og at det var en vellykket fest. 

I maj var Erik Trudsø og jeg på SVEDANOR’s strækkursus en uge på Arnborg. 
Det var en rigtigt god oplevelse og hvis nogen føler sig tøjret til flagstangen på 
Kaldred, af den ene eller den anden grund, så kan jeg varmt anbefale kurset 
som en måde til at få mod på at komme ud over landskabet. 
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Kim C. Zambrano
formand@pfg.dk

Det ”nye” briefing-udstyr i stuen 
er snart ikke så nyt mere. Jeg 
håber flere instruktører vil benytte 
sig af dette udmærkede stykke 
værktøj, der f.eks. giver mulighed 
for at vise vejrkort til briefing.  

Mikkel og Lars har stået for en 
flot indsats omkring vedligehold 
af pladsen omkring klubhus og på 
flyvepladsen og noget af det jord, 
der blev tilovers ved privatejernes 
carportbyggeri er blevet fyldt i 
hullet ved vestenden. På samme 
vis som med vognportene er det 
ikke den slags arbejde, vi har 
mest interesse for, men det skal 
gøres. Klubbernes vognport pro-
jekt er desværre gået i udvalg. 
Foreløbig er det kun tagpladerne, 
der er taget ned. Der er pt. ikke 
helt enighed om, hvordan de ny 
porte skal se ud eller hvor meget 
vi skal tage fat på.  

Så er der bl.a. takket være klubbernes driftige kasserere Axel Morgenstjerne og 
Bent Daugaard blevet lavet en aftale om, at PFG’ere må flyve på KF’s Dimona. 
Der er allerede medlemmer, der er gået i gang med omskolingen. Detaljerne om-
kring aftalen er under udarbejdelse og vil blive lagt ud på hjemmesiden når de er 
klar. 

I håbet om bedre flyvevejr frem til afslutningen af sæsonen. 

KFs Dimona 

Det er nu muligt for PFG-medlemmer at flyve med KFs Dimona. 

Her er de KF-instrutører, som kan omskole og checke ud til Dimona: 
Arnold Mikkelsen, Jan Jarshøj, Jørgen Lundbeck, Mikael Elgaard Sørensen, 
Tonny Henriksen og Ulrik Liljegren 

Anvendelse af Dimona'en følger KF's retningslinjer, som man gøres bekendt  
med under omskoling og udcheckning. 

Kassererens Spalte 
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Følgende vilkår gælder for Dimonaen:

PFG-medlemmer betaler et omskolingsgebyr på 532 kr. 
Motortid afregnes til 6 kr/tachominut. 
Svævetid er gratis. 
Der er en selvrisiko på 1000 kr for ansvarsskader. 
Der er en selvrisiko på 4000 kr for kaskoskader. 

Selvrisikoen dækkes personligt af fartøjschefen. I det tilfælde, at fartøjschefen er 
instruktør og underviser en elev (A-elev, B-elev eller pilot under omskoling), 
dækkes selvrisikoen dog af den klub, som eleven tilhører (altså ikke personligt af 
hverken instruktør eller elev). Ved PFT dækkes selvrisikoen personligt af piloten, 
der får sit PFT. 

PFG refunderer omskolingsgebyret for PFG-instruktører, der opnår instruktørsta-
tus på Dimonaen. 

Afregning sker via PFG-medlemmets PFG-medlemskonto. 

Sidste: KF’s Dimona er havareret ved en meget hård landing, og hvad der sker 
herefter er endnu ikke afklaret. 

Flyvestatistik til og med juni 2011 
Flyvemæssigt ser året ganske godt ud foreløbigt. Der er fløjet over 300 timer i 
klubfly fra marts til og med juni, og det er 53 timer bedre for perioden end både 
sidste år og gennemsnittet for de sidste 10 år. 2011 er faktisk det næstbedste år 
siden 1995, kun overgået af superåret 2008! I 2008 var der 370 timer i perioden. 

Flystatistik 2011                         Udskrevet: 30/06/11 

    JGX    PFX    PJX    PKX    PXF    VCX    ZWX             Ialt 
------------------------------------------------------------------
M                 1:54          2:26                          4:20 
A          9:13  16:56  13:10  36:53                         76:12 
M  13:35  13:19  11:11  12:28  16:47         10:32           77:52 
J  34:55  15:50  17:33  25:36  38:17          9:55          142:06 
------------------------------------------------------------------
   48:30  38:22  47:34  51:14  94:23         20:27          300:30 

    Antal spilstarter:      661 
          flyslæb:           25 
          andre starter:     43   starter ialt:     729 

Medlemsstatistik juli 2011 
70 aktive medlemmer (23 studerende) 
88 passive medlemmer 
2 udlandsmedlemmer 
I alt 160 medlemmer og 2 prøvemedlemmer        (fortsættes på side 8) 
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ARC-sangen

Sang om ARC’en og de nye ord 
Tekst: Axel Morgenstjerne, 2011 

Tilegnet Bloms K-6’er OY-VCX (B3) 

Sikken voldsom trængsel og alarm 
Sommerlejren, den er lun og varm 

Flyet samles klokken elleve alt 
Der skal flyves, intet må gå galt 
D-T laves, men hvad er nu det? 

ARC udløbet, ingen A-M-P! 
ARS’en siger: ”Det’r dit eget bord” 

”Skriv den selv”, men her du mangler ord 
Ord ord ord ord ord ord 

”Skriv den selv”, men her du mangler ord 

Først vi havde et direktorat 
Siden kom et væsen – var det smart? 

Mange år det herskede med magt 
Nu i styrelsen det er henlagt 

I Europa hersker E-A-SA
Ruste op vi må i K-D-A 

Burokrater laver nye ord 
Det er meget værre end du tror 

Tror tror tror tror tror tror 
Det er meget værre end du tror 

Unionen ønsker CA-MO højt 
Men med MOM og CA-ME går det sløjt 

Subpart F, G, I skal inkluderes 
S-L-V skal gerne imponeres 
L-D-D med A-D skiftes ud 
L-D-B med C-of-A, åh gud 

Falder tingene engang til ro? 
Polyt-5 skal under Annex 2 

To to to to to to 
Falder tingene engang til ro? 
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Ordforklaring

DT (udtales som bogstaver) = Dagligt Tilsyn 
ARC (udtales som ord) = Airworthiness Review Certificate 
AMP (udtales som bogstaver) = Aircraft Maintanance Program 
ARS (udtales som ord) = Airworthiness Review Signatory 

Direktorat = Luftfartsdirektoratet 
Væsen = Statens Luftfartsvæsen 
Styrelsen = Trafikstyrelsen 
EASA (udtales som ord) = European Aviation Safety Agency 
KDA (udtales som bogstaver) = Kongelig Dansk Aeroklub 

Unionen = Dansk Svæveflyver Union (DSvU) 
CAMO (udtales som ord) = Continuing Airworthiness 
                                       Management Organisation 
MOM (udtales som ord) = Maintainance Organisation Manual 
CAME (udtales som ord) = Continuing Airworthiness 
                                       Management Exposition 
Subpart F: Afsnit om vedligeholdelsesorganisationen 
Subpart G: Afsnit om fortløbende luftdygtighedsforvaltning 
Subpart I: Afsnit om luftdygtighedseftersynscertifikater 
SLV (udtales som bogstaver) = Statens Luftfartsvæsen 
LDD (udtales som bogstaver) = Luftdygtighedsdirektiv 
AD (udtales som bogstaver) = Airworthiness Directive 
LDB (udtales som bogstaver) = Luftdygtighedsbevis 
C of A (udtales på engelsk) = Certificate of Airworthiness 
Polyt-5 = Polyteknisk Flyvegruppes slæbefly 
Annex 2 = Omfatter fly under nationale regler (ikke EASA),  
                herunder ”Experimental”-registrerede fly. 

Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk
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Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk

Flystatistik klubfly top-40 medlemmer 2011     Udskrevet: 31/07/11 

Navn                      Timer   Spil-  flyslæb  andre  Timer pr. 
                                starter          starter flyvning
Axel Morgenstjerne         50:57     25       2       0      1:53 
Martin Thorhauge Brødsgaa  37:04     33       0       8      0:54 
Stefano Fazzi              36:25     53       2       1      0:39 
David Mikael Blum Samuels  30:36     57       6       8      0:25 
Mikkel Ørum Wahlgreen      27:09     57       1       3      0:26 
Jon Vincent Steensen       18:24     33       2       0      0:31 
Jeppe Torben Nicolaisen    15:11     20       0       0      0:45 
Kim Cecilia Zambrano       13:53     10       2       8      0:41 
Jonathan Sverre Bülow-Ols  12:45     58       0       1      0:12 
Lars Theil Hansen           9:34     14       0       0      0:41 
Torger Tokle                8:30      6       3       0      0:56 
Damien Christophe Grévain   8:09     19       0       0      0:25 
Frank Christian Jensen      8:08      8       0       2      0:48 
Erik Trudsø Jespersen       8:07     14       1      13      0:17 
Kristina Hansen             7:56      6       0       0      1:19 
Jørgen Lolk Mollerup        6:42      9       1       2      0:33 
Mike van der Poel           5:52     20       0       0      0:17 
Frans Otto Pløger           5:51      9       0       0      0:39 
Joachim Hegelund            5:43     16       0       0      0:21 
Gregers Lundh Emmering      5:40     44       0       0      0:07
Elise Ida Blum Samuelsen    5:09     27       2       0      0:10 
Allan Riordan Boll          4:41     20       0       0      0:14 
Finn Beldring               4:33     12       0       0      0:22 
Søren Zebitz Nielsen        4:32      8       0       0      0:34 
Martin Hangaard Hansen      4:22     22       0       2      0:10 
Niels Christian Nielsen     3:52      7       0       0      0:33 
Patrick Westergaard         3:13     27       0       0      0:07 
Christian Mark L. Mortens   3:06     17       0       0      0:10 
Anders Bjerregaard Christ   2:52      7       2       0      0:19 
Pablo Villanueva Holm-Nie   2:30      9       0       0      0:16 
Jørgen Anton Blom           2:06      9       0       0      0:14 
Peter Siboni Rasmussen      1:53      9       0       0      0:12 
Felipe Cvitanich            1:50      9       0 0      0:12
Mathias Madsen              1:43      4       0       1      0:20 
Jan Peter Bagge             1:36      7       0       0      0:13 
Jens Rytter Petersen        1:30      9       0       0      0:10 
Morten Hugo Bennick         1:16      3       0       0      0:25 
Michael Østerholm Jørgens   1:13      6       0       0      0:12 
Jan Bronée                  1:12      2       0       0      0:36 
Alexander N. Hermann        1:00      2       0       0      0:30 
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GF Referat 
Tid og sted 
16. marts 2011, kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 
51.

Dagsorden 
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 
Eventuelt

Referat 

Ad 1, Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Niels Erik Kaiser som dirigent. Niels Erik Kaiser blev valgt. 

Dirigenten bekendtgjorde, at der har været skriftligt indkaldt til generalforsamlin-
gen 2011 med mindst 14 dages varsel og at mindst 25 % af de aktive medlem-
mer var til stede. Dirigenten erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig 
indkaldt og beslutningsdygtig jf. gældende vedtægter. 

Ad 2, Beretning for forløbne år 

Formandens beretning for det forløbne år har været udsendt i PFG-nyt nr. 1, 
2011. I tillæg hertil fremhævede formanden de fire PFG medlemmer fik deres S-
certifikat i 2010; 

Damien Grevian 
Mikkel Wahlgreen 
Michael Frosz 
David Samuelsen 

Formanden fremhævede endvidere Felipe Cvitanich for førstepladsen ved Dan-
marksmesterskabet 2010 i klubklassen.  
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Endelig blev følgende medlemmer også fremhævet som følge af deres udvalgs-
arbejde i DSvU regi. De er alle blevet tildelt et DSvU årsglas. 

Frans Pløger (Materieludvalget 2008 samt 2010) 
Torben Simonsen (Materieludvalget 2010) 
Morten Bennick (Konkurrenceudvalget 2010) 

Lars Sverre Rasmussen gjorde opmærksom på, at han ligeledes har modtaget 
DSvU årsglas for aktivt udvalgsarbejde i 2010. Alle nævnte fik generalforsamlin-
gens anerkendelse. 

Slutteligt bemærkede formanden, at PFG rykker ned i TERMIK-ligaen og starter 
2011 sæsonen i 2. division, og gjorde det klart at dette resultat er alt andet end 
tilfredsstillende. 

Forsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen. 

Ad 3, Godkendelse af beretningen 

Beretningen blev godkendt. 

Ad 4, Regnskab for det forløbne år med revisorenes bemærkninger 

Regnskabet inklusiv revisorernes påtegning har været udsendt i PFG-nyt nr. 1, 
2011. Kassereren gennemgik kort regnskabet og redegjorde for afvigelserne af 
det aktuelle resultat i forhold til budgetteret på enkelte væsentlige poster. 

Udgifter
Forsikringen af fly er faldet i forhold til åres før. Dette skyldes for så vidt, at For-
sikringsklubben for Svævefly har skiftet forsikringsselskab og derigennem opnået 
billigere priser. Også udgifter til flyvedligeholdelse er faldet i forhold til året før. 
Lars Sverre Rasmussen supplerede, at forskudspremien er blevet nedsat. Vedli-
geholdelsen af transportvogne er steget eftersom P2 transportvogn har fået nye 
bremser og der er indkøbt trailerlåse til de to Discusvogne. 
Udgifter til Polyt 5 er lavere end budgetteret. Dette skyldes at Polytten først blev 
flyvende igen fra juni måned, hvorfor udgifterne indtil da har været holdt i ro. Fly-
vepladsafgiften steg i 2010 med 20 % til 600 kr. årligt, hvilket var kraftigere end 
ventet. Driften af klubhuset har i 2010 været lavere end årene før. Værkstedsud-
gifterne er som budgetteret, men det bemærkes at udgifterne til opvarmning er 
høj og udgør mere end 50 % af de samlede værkstedsudgifter. Der blev kun ud-
givet ét PFG-nyt i 2010, hvorfor udgifter til trykning af blad har været minimale. I 
tillæg dertil er der opnået en bedre aftale med trykkeriet. Endvidere blev der gjort 
opmærksom på, at der må forventes en tilbagebetaling af midler fra Bladpuljen i 
2011 pga. manglende udgivelser i 2010. Kontingentudgifter til DSvU er lavere 
end budgetteret på grund af færre medlemmer hen over året. Endelig var der 
ingen medlemmer på instruktørkursus i 2010, hvilket ellers var ventet.  
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Af ekstraordinære udgifter er der hensat 90.900 kr. til Polyt 5. Dette modsvarer 
opgørelsen af indtægter fra forsikringen til dækning af løn i forbindelse med re-
parationen af Polyt 5 samt hensatte midler. 

Indtægter
Der er blevet fløjet lidt mindre end næret håb om. Dertil kommer, at der er kom-
met væsentlig mindre retur fra forsikringen end forrige år. Polyt 5 har ikke fået 
lavet så mange slæb, da den endnu ikke måtte flyve under afholdelsen af SM på 
EKKL. Købet af ny lastvogn til spillet dækkes af gaver, hvorfor spilregnskabet 
ikke belastes heraf. Værkstedsindtægter er lidt højere end ventet, og der blev 
dertil gjort opmærksom på, at parkeringsaftalen med PF Auto er blevet fornyet. 
Kontingentindtægter er lidt lavere end budgetteret pga. medlemsfrafald. 
Af ekstraordinære indtægter blev det fremhævet, at Astir vingen, som har haft 
bosted på værkstedet gennem en del år, er blevet solgt til en nødlidende pilot i 
Israel. 
Aktiver 
Det blev bemærket, at der i 2010 ikke er givet ligeså store og mange gaver som 
forrige år. Kassereren påpegede dog, at PFG stadig godt kan bruge gaver og 
gav som eksempel herpå at vejrstationen er blevet til på baggrund af gavepenge. 
Derudover blev det bemærket, at navnlig flyparken samt transportvogne er ble-
vet nedskrevet. Dog er spillet steget lidt i værdi pga. den nye lastvogn, hvilket 
også er købt for gavepenge. 

Passiver 
Kassereren berettede, at gælden til KF er afviklet ligesom gælden til PF auto er 
nedbragt. Den udsendte opgørelse er status ved årsskiftet. Gælden til medlem-
merne er halveret i forhold til året før. Det blev påpeget, at der fortsat er penge i 
JB mindefond ligesom ubrugte gavebeløb overføres til næste år. Slutteligt blev 
der gjort opmærksom på, at årets driftsoverskud ikke står mål med størrelsen af 
nedskrivninger, hvorfor egenkapitalen er faldet. 

Det blev bemærket, at revisorernes erklæring er dateret år 2010. Revisionen er 
naturligvis sket i 2011. Kassereren beklagede på vegne af revisorerne. 

Spørgsmål fra Stig Øye til regnskabet: 
Hvilke udgifter er der til prøvemedlemmer? 
Svar fra kassereren: 
Dette er flyve- og startafgifter, som er "forbrugt" af prøvemedlemmerne. Flyveaf-
gifter og startafgifter indtægtsføres på hver deres respektive konti og debiteres 
normalt på medlemskonti, men når der er tale om et prøvemedlem debiteres der 
på kontoen ”Udgifter til prøvemedlemmer”. Regnskabet oplyser, hvad prøvemed-
lemmerne har betalt samt de flyve- og startafgifter, som prøvemedlemskaberne 
har dækket. Man kan dog ikke se, om prøvemedlemskaberne har været en for-
del/ulempe frem for aktive medlemskaber. Begge dele kan forekomme og af-
hænger af hvor mange måneder det enkelte prøvemedlemskab forløber over. 
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Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet eller kassererens gennem-
gang.

Ad 5, Godkendelse af regnskabet 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 6, Vedtagelse af planer, budget og tekstregulativ for det kommende år 

Kassereren præsenterede bestyrelsens forslag til budget og takstregulativ.  

Det blev orienteret, at budgettet er for så vidt er baseret på erfaringstal og bedste 
gæt. Dog er kontingentindtægter beregnet på baggrund af anslået medlemsprog-
nose. Der er indgået ny parkeringsaftale med PF Auto, hvilket indeholder lidt 
større bidrag til PFG end før. Renoveringen af Flyvegruppens vognporte foreslås 
betalt af gaveordningen, ligesom eventuelle ekstraudgifter som følge af flytnin-
gen af spillet ligeledes foreslås dækket af gaveordningen. 

I takstregulativet lægges der op til en generel 3 % stigning af taksterne i forhold 
til 2010. Kassereren nævnte dog, at blandt andet taksten for prøvemedlemska-
ber såvel som spilstarter fastholdes på 2010 niveau – dvs. henholdsvis 800 kr. 
og 41 kr./start. Loftet på flyveafgifter ansættes til 5.000 kr. Klubhustakster forhø-
jes til 45 kr. mens værkstedstaksterne forbliver uændret. Kreditrenter justeres 
ned til 0,14 % med månedlig tilskrivning – svarende til 1,7 % årlig effektiv rente. 

Søren Zebits gjorde opmærksom på, at der er fremsat forslag om at kræve 8,33 
kHz kanalafstand på flyradioer over hele Europa. Forslaget er endnu ikke vedta-
get. Kassereren svarede, at dette må anskues som løbende udskiftning af mate-
riel på lige fod med udskiftning af f.eks. faldskærme etc. 

Ændringsforslag fra Stig Øye til takstregulativ: 
PFG kan ikke tillade sig at opkræve takster for udlejning af flyvepladsens jord. 
Denne ret tilfalder alene EKKL ApS. Derfor bør taksten angående årlig grundleje 
af private vognporte under punkt 10, Flyveplads EKKL ikke fremgå i takstregula-
tivet. Afregningen bør foregå direkte overfor EKKL ApS.

Svar fra kassereren: 
Praksis er, at EKKL ApS opkræver flyvepladsens takster via flyveklubberne. PFG 
kan dog ikke opkræve takster fra medlemmerne uden at dette fremgår af takstre-
gulativet. Endvidere blev grundlejetaksten indført ved forrige generalforsamling, 
hvorfor der blot er tale om en videreførelse af taksten fra forrige takstregulativ 
inklusiv 3 % stigning. 
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I den efterfølgende diskussion blev det fremhævet, at grundlejetaksten hos 
EKKL ApS er 600 kr./år mens forslaget i takstregulativet er 700 kr./år, og rimelig-
heden i denne forskel blev debatteret. Under diskussionen kom det endvidere 
frem, at vognportenes ejerlaug har til hensigt at afregne direkte overfor EKKL 
ApS og har forespurgt pladsens direktion herom. Dirigenten afsluttede diskussio-
nen med at notere en generel tilslutning til ændringsforslaget – dog med det for-
behold, at såfremt pladsens direktion afviser ejerlaugets ønske, da må PFG be-
styrelse egenhændigt fastsætte en takst til opkrævning i 2011. 

Takstregulativ og budget for 2010 blev vedtaget med anførte ændring. 

Ad 7, Langsigtede handlingsplaner 

Formanden overtog ordet og præsenterede bestyrelsens handlingsplaner frem til 
2015. Handlingsplanerne er et resultat af medlemsundersøgelsen i 2010 og er 
bygget op omkring fem fokuspunkter: 

De fem fokuspunkter følges hver især af en målsætning for 2015. Disse er: 

Formanden præsenterede herefter en strategi for, hvorledes målsætningerne 
søges realiseret. 

Fokuspunkter frem til 2015

1. Medlemsfremgang 

2. Medlemsfastholdelse 

3. Konkurrenceflyvning 

4. Strækflyvning 

5. Flyveklub for studerende (på DTU) 

Mål for 2015

1. 80 aktive, heraf 30 % studerende samt 5 nye medlemmer pr. år 

2. Årlig statusopfølgning på udmeldelsesantal samt årsager 

3. Min. 12 konkurrencepiloter på klubfly (ex. Termik-ligaen) 

4. PFG fast placeret i Termik-ligaens 1. division 

5. Tre arrangementer på uddannelsesinstitutioner pr. år 
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Ad 1.
Udarbejdelse af introfilm til udlevering og til publicering på uddannelsesinstitutio-
ner, hjemmeside, YouTube m.v. samt mere formel organisation af PR-udvalg. 

Ad 2. 
Indførsel af fleksibel flyvedag. Dette testes frem til sommerlejr og evalueres ef-
terfølgende. Der blev spurgt, om fleksibiliteten også gælder elever, hvortil det 
blev præciseret at man skal kunne briefe sig selv. Den fleksible flyvedag er der-
med ikke møntet på elever. Det blev dernæst spurgt, om fleksibel flyvedag bety-
der at man kan gå før flyvedagen er afsluttet. Hertil blev svaret, at det kan man 
allerede i dag såfremt det er aftalt med den vagthavende instruktør.  
Formanden meddelte videre, at der ønskes afholdt to elev-arrangementer årligt 
for at navnlig nye medlemmer derved hurtigt får opbygget et socialt netværk. 

Ad 3. samt 4. 
Afholdelse af et aften-arrangement for nye S-piloter med introduktion til TERMIK-
ligaen, personlige målsætninger etc. Derudover formelt ansvarlige for indberet-
ning af opgaver til TERMIK-ligaen. 

Formanden annoncerede videre at flyparken planlægges udvidet ved indkøb af 
et konkurrencefly og havde i præsentationen fremsat forslag om et ensædet 
15/18 m fly med flaps/uden motor. Dette affødte en del kommentarer - herunder 
hvorvidt flaps er en fordel eller ej, at værdien i fly nu om dage ligger i netop mo-
toren, at flaps kræver en erfaring som er vanskelig for klubpiloter at opretholde, 
at der ikke er brug for et ekstra sæde m.v. Formanden blev endvidere anbefalet 
at søge råd blandt de af flyvegruppens medlemmer, der er vidende om de for-
skellige modellers præstationer, prisniveau, krav til piloterfaring, håndtering m.m. 
Formanden forsikrede forsamlingen, at der endnu ikke er truffet noget endeligt 
valg af fly og bestyrelsen fortsat er åben for forslag og andre input. 

Endelig annonceredes, at der på længere sigt planlægges en udskiftning af P2 til 
et nyt/brugt tosædet svævefly med motor. Dette affødte tillige en række kom-
mentarer – blandt andet at det nok er billigere at give P2 ny lak frem for at udskif-
te. Formanden orienterede i tillæg hertil, at revisorerne i forbindelse med revisio-
nen af regnskabet 2010 anbefalede en udskiftning af P2 med f.eks. en Arcus, da 
værdien af Duo Discus’er formentlig vil falde i takt med Arcus’erne gør Duo’erne 
”forældede”. 
Formanden forsikrede endnu engang forsamlingen om, at der endnu ikke er truf-
fet nogen endelig beslutning. 

Ad 5. 
Der skal arbejdes på et stabilt samarbejde med Idrætten ved DTU, RUC, Risø, 
maskinmesterskolen m.v. 
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Dirigenten afsluttede dagsordenens punkt 7 med at bekendtgøre, at dagsordens-
punktet er af orienterende karakter og forslag fremsagt under punktet ikke skal 
besluttes, men opfattes som generalforsamlingens kommentarer til bestyrelsens 
handlingsplan. 

Ad 8, Valg af fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter  

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: 
Jeppe Nicolaisen 
Kim C. Zambrano 
Axel Morgenstjerne 
Joachim Hegelund 
Kristina Hansen 

De blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af suppleant: 
Mike van der Poel 

Han blev valgt. 

Bestyrelsen foreslår nyvalg af suppleant: 
Martin Brødsgaard 

Han blev valgt. 

DTU’s repræsentant i bestyrelsen er Jens Nørkær Sørensen, Institut for Meka-
nisk Teknologi. 

Ad 9, Valg af to kritiske revisorer  

Bestyrelsen foreslår valg af tre kritiske revisorer: 
Michael Krogh 
Iver Christophersen 
Thomas Bucka-Christensen 

De blev valgt. 

Ad 10, Indkomne forslag 

Der har ikke været fremsendt indkomne forslag til bestyrelsen jævnført gælden-
de vedtægter. 
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Ad 11, Eventuelt 

Sæsonstart er fastsat til lørdag den 26. marts. 
Status på fly og spil: 

Flyvepladsen har været bundfrossen hen over vinteren. Der er en potentiel risiko 
for at spillet sætter sig fast ved udkørsel. Spilkørerne skal være opmærksom på 
dette.
Der er audit af værkstedet søndag den 20. marts. 

Joachim Hegelund orienterede forsamlingen om, at PFG har tegnet sponsorafta-
le med OK Benzin, hvilket betyder at man kan støtte PFG, når man tanker ben-
zin eller diesel hos OK. Sponsoraftalen og hvordan man støtter er beskrevet på 
hjemmesiden. Mike van der Poel supplerede, at man behøver ikke at være med-
lem af PFG for at kunne støtte. Familie og venner er også velkomne. 

Thomas Bucka-Christensen meddelte, at han ønsker at trække sig som DSvU 
repræsentant i Friluftsrådet, kredsen i Nordvestsjælland og bad interesserede i 
at melde sig. Hvervet har gået ud på at kontrollere referater for sager, der vedrø-
rer svæveflyvning. 

Lars Sverre Rasmussen gjorde opmærksom på den kommende PFT-aften. Man 
opfordres til at komme og man skal have ydet en indsats - dvs. forsøgt at løse 
opgaverne. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:30. Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Spil Er flyttet over på ny lastbil og mangler kun alm. vedligehold samt 
nye wirer.            

K13 Mangler papirarbejde samt småmaleri, ellers klar til syn. ARC ok. 

P2 Mangler prøveflyvning samt instrumenter og ansøgning af ARC. 

P6 Klar til syn. Mangler ARC. 

HY Fartmåler til reparation hos Winther, ellers klar til syn. Mangler ARC 

P4 Sideror er til reparation hos Danglide. Mangler syn og ARC. 

ZW Mangler syn og ARC. 

Polyt 5 Mangler 100 timers eftersyn, men det er bestilt. 

Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk
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Væddemål 2011
Anita Bondy Prøve alle instruktører 
Axel Morgenstjerne 200 km termikligaopgave m. 100 km/t i snit 
Benny Strand 1. Vendepunkt i Jylland 
Damien Grévain 200 km 
David Blum Samuelsen Sølv 
Felipe Cvitanich 600 km termikligaopgave eller på skamlen til EM 
Finn Passov 1100 point termikligaopgave med vendepunkt vest for Store-

bælt

Iver Christophersen Erklæret opgave  300 km med vendepunkt i Jylland 
Jeppe Nicolaisen 200 km firkant 
Jesper Schmaltz 150 km firkant 
Joachim Hegelund 301 km firkant 
Jon Steensen S + sølv 
Kaptajnen 170 km distance EKKL-EKKL med 1 vendepunkt + logger med 

strøm på 

Kim Zambrano 200 km termikligaopgave 
Kristina Hansen 200 km firkant 
Lars Sverre Rasmussen 320 km 
Lars Theil 200 km firkant 
Lars Videkam 400 km firkant 
Martin Hansen Sølv + 100 km 
Michael Frosz Sølv + med til væddemålsfesten 
Michael Krogh 500 km FAI 
Mikkel Wahlgreen Sølv + 250 km firkant 
Morten Bennick 580 km termikligaopgave 
Niels Christian Nielsen 300 km termikligaopgave eller 200 km udskrevet opgave 
Niels Madsen 2 x 200 km FAI  samme dag 
Peter Fischer Distancediamant 
Poul Gregert 257,4 km firkant 
Stig Øye 583 km af 600 km FAI 
Søren Zebitz 300 km 
Torben Simonsen 400 km termikligaopgave eller DM podieplads 
Torger Tokle 300 km FAI 
Jørgen Mollerup Sølv 
Martin Brødsgård Sølv + 200 km firkant 
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Polytten har været i Jylland 
PFG blev i foråret kontaktet af Slæbeselskabet på Arnborg fordi der var behov 
for et  slæbefly nogle dage under DM. PFG’s bestyrelse gav hurtigt tilsagn om 
udlån af polytten, så nu skulle der bare findes et par slæbepiloter. Jesper og un-
dertegnede fik fordelt dagene på passende vis. 

Jesper fløj polytten til Arnborg dagen før DM skulle begynde. Der var heldigvis 
højt til loftet, så han kravlede op i FL65 på vej over Storebælt. Jesper fik fløjet 25 
slæb under DM’s første 2 flyvedage. I de følgende dage, havde man indhyret en 
Cessna. Den skulle afleveres ved Køge om fredagen og det betød, at foruden 
Cessna’en, blev også Maulen sendt af sted, så piloten på Cessna’en og jeg kun-
ne komme til Arnborg. Så jeg fik et lift fra Ringsted Flyveplads. Da jeg kom til 
Arnborg fredag d. 10. juni om aftenen, var det til en hjertelig velkomst, for mange 
piloter var ikke begejstrede for Cessna’ens præstationer. 

Om lørdagen blev feltet opstillet i vestenden af pladsen, men vejret var desværre 
ikke så godt som konkurrenceledelsen havde håbet eller forventet, så dagen 
blev aflyst. Men jeg fik lejlighed til at sælge 4 slæb til lokale piloter, som ville prø-
ve vejret af. 

Om søndagen blev det til 12 konkurrenceslæb og 2 almindelige slæb med polyt-
ten, og det blev en god dag for mange piloter – nok mest for dem som gennem-
førte dagens opgave. Det er hårdt at være slæbepilot, for jeg nåede lige at få 
frokost før jeg først skulle hente Morten og N7 ind fra flyvepladsen og skille flyet 
ad, og så ud på hjemhentning efter Felipe og CB. Det var en hård hjemhentning, 
idet flyet nærmest måtte bæres ud fra marken. Værre havde det været for 
Thorsten fra MSF, som var landet på samme mark. Hans hjælpere havde knoklet 
i lang tid for at få flyet hen til transportvognen. Så de blev ret glade da de så 2 
mand mere komme og hjælpe. 

Polytten er egentlig meget let at flyve. Den er let på rorerne og har god motor-
kraft samt et særdelses godt udsyn i alle retninger. På jorden er den let at ma-
nøvrere med. Den er dog lettest at dreje til venstre. Tot-halingen foregår med en 
smule gas, og det mærkes let når tovet er stramt. Så er det bare at sikre sig, at 
signallisten tager armen ned og sikre at der fortsat er frit foran. Med fuld gas, 
accellerers der hurtigt. På Arnborg var der dog især i vestenden en masse mos, 
som bremsede meget, så der var længere startløb end normalt. Når polytten er i 
luften, stiger den fantastisk. Så er det bare at holde farten på 120 km/t på vej op. 
Udsynet gør, at det er let at se andre fly i luften, og med spejlet kan svæveflyet 
følges selvom det kommer ud i yderpositioner, f.eks ved en kasseflyvning. 

Efter et normalt slæb, drejes til højre når svæveflyet er stået af og gassen tages. 
Samtidigt aktiveres dykbremserne og kontakten for ”tov ind” vælges op. Efter 
cirka 30 sekunder, er tovet inde og flyet er nu i landings-konfiguration. Det der 
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gør det meget anderledes at flyve polytten end at flyve andre motorfly eller for 
den sags skyld svævefly er, at nedstigningen går meget, meget hurtigere. I den 
første del kan det sagtens gå nedad med 12 m/s, og så skal man bedømme rig-
tigt, så der ikke skal bruges mere power eller så man ikke kommer for højt ind, 
og derved skal taxi for meget efter landing. Slutindflyvningen foretages med en 
lavere hastighed og derved synker flyet også mindre. Flyet er også let at lande. 
Man skal blot huske, at man sidder en del højere oppe end man gør i et svæve-
fly. Når flyet flades rigtigt ud, er der ikke meget udsyn fremefter før flyet er sat og 
der bremses ned. Understellet er dejlig blødt, så selv en lidt hårdere landing fø-
les ikke slem. 

Men at slæbe til DM er en del anderledes end vi normalt praktiserer. Dels bruges 
et løst slæbetov under slæbet og dels slæbes op til et fast område. Og slæbene 
foregår i løbet af meget kort tid, så der er travlt i cockpittet hele tiden. Man får via 
radioen at vide hvilket fly der skal slæbes op (”Polyt til orange mand”), og så kø-
rer man hen og får tovet sat i koblingen. Og så snart vingetip-manden tager ar-
men op, hales tot. Derefter får man besked på at starte (”Polyt kør”). Fuld gas, 
og så hold flyet på ret kurs og løft flyet af ved passende fart. Her skal man hu-
ske, at mange af flyene har vand ombord, så farten skal helst være over 100 km/
t for at undgår svæveflyet ”hænger” bagved. Vi skulle slæbe ud til det sydvestlige 
drop-område, så udflyvningen skete stort set ligeud af bane 27, og så lidt til ven-
stre. Men havde konkurrenceledelsen valgt det nordvestlige område, skulle der 
have været drejet ud i relativ lav højde. Det er altid lidt spændende, da man ikke 
er højt over begrænsningen. 

Når polytten er fra jorden, stiger den ganske fint, og rent slæbemæssigt var den 
lige så god som Pawnee’en. Det skyldes, at under DM-slæbene blev som nævnt 
slæbt ud i et område et stykke fra pladsen, og derfor var der et stykke vej tilbage 
til pladsen for landing, og dykbremserne kunne så kun bruges i den allersidste 
del af indflyvningen. Var svæveflyet sat af tæt på pladsen, ville polytten have 
været meget hurtigere på jorden igen, og så ville den være bedre en Pawnee’en. 
Under DM anvendtes foruden polytten også en Cessna (ikke populær),en Paw-
nee, en Maule og to Piper Cup (den ene var KF’s). Maulen var suverænt det 
bedste slæbefly. 
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Under slutindflyvningen er der tryk på, for dels skal man helst lande så kort som 
muligt og dels skal slæbetovet også kastes i drop-området, så de sidste meter 
ned er ganske travle. Men det lykkedes at få det til at klappe og lave nogle pæne 
og korte landinger, hvor der med en rimelig kraftig opbremsning kunne drejes 
direkte ind foran næste svævefly. 

Om lørdagen fik Morten mig til at montere et kamera i Polytten, og der blev opta-
get 3 sekvenser. Den ligger på You Tube, hvor du skal søge på Polyt 5. Filmen 
giver et godt indtryk af, hvordan slæbet ser ud set fra cockpittet i polytten. Når du 
ser filmen kan det virke forvirrende at se fremefter, idet propellen bevæger sig 
underligt på filmen. Det skyldes den måde kameraet gemmer billederne på. Men 
det er trods alt rart at propellen er der. Der bliver ganske varmt i cockpittet hvis 
den pludselig er væk ! Lars Sverre Rasmussen 

flyvechef@pfg.dk

TERMIK-Ligaen
I TERMIK-Ligaen holder PFG sig for tiden på 2. pladsen i 2. division efter Vejle: 

I Sjællandsdistriktet ligger PFG også på 2. pladsen, her efter Midtsjælland. 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division
22-08-2011 20:46:11 (221)

Opgaver

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose

1 33953,5 24 91 Vejle Svæveflyveklub

2 28043,4 24 133 Polyteknisk Flyvegruppe

3 25127,1 24 60 Kolding Flyveklub

4 22666,6 22 31 Sønderjysk Flyveklub

5 19783,9 15 27 Jysk Aero Sport

6 16450,5 16 29 Billund Svæveflyveklub

7 15161,8 16 37 Fyns Svæveflyveklub

8 2715,8 3 5 Aalborg Aero Sport
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For PFGs piloter i gruppe A, B og C er stillingen, at Stig Øye ligger til at holde sig 
i gruppe A, mens Morten Bennick og Felipe Cvitanich ligger til nedrykning til 
gruppe B. Til gengæld ligger Torben Simonsen til oprykning fra gruppe B til A, og 
Stefano Fazzi, David Mikael Blum Samuelsen og Mikkel Ørum Wahlgreen ligger 
til oprykning fra gruppe C til B:  
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Referat af bestyrelsesmøde 04/01-2011
Tid og sted 
4. januar 2011, kl. 18:30 hos KH. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt
5. Næste møde 

Referat 
Til stede 
Kim Zambrano (KCZ), Formand 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Næstformand 
Axel Morgenstjerne (AXM), Kasserer 
Joachim Hegelund (JHE), Sekretær 
Kristina Hansen (KH), Bestyrelsesmedlem uden portefølje 
Mike v.d. Poel (MIP), Suppleant 

Ad 1, Godkendelse af referat
Godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post
Udgående post 
Ansøgning til OK Benzin ang. oprettelse af sponsoraftale 

Indgående post 
Brev fra SLV ang. VFG opdateringer og AIP notam 
Brev fra DIF ang. indberetning af medlemstal 
Brev fra Styrelsen for Bibliotek og Medier ang. tilsagn om distributionstilskud 
Brev fra Forsikringsklubben for Svævefly ang. forhøjelse af selvrisiko 
Brev fra Trygfonden ang. afslag på fondsansøgning til FLARM enheder 
Brev fra Johannes Fog A/S: Tilmelding til elektronisk fakturering og kontoudtog 
Brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune ang. rottebekæmpelse 
Brev fra Syddansk Universitet ang. rykker om indberetning til undersøgelse om 
idrætsforeninger 

Medlemmer
Michael Frosz meldt passiv fra aktiv 
Patrick Westergaard meldt aktiv fra passiv 
Søren Zebitz Nielsen meldt aktiv fra udlandsmedlemskab 
Tue Falkenstrøm indmeldt som aktiv 
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Dan Eriksen udmeldt fra passiv 
Status på spillet
Niels Flemming Madsen (NFM) har aftalt en plan med KF vedrørende arbejdet 
med spillastvognen og flytning af spillet. Planen omfatter klargøring af lastvog-
nen i perioden jan. – mar. 2011 mens flytning af spil udskydes til næstkommende 
vintersæson. 
Der er til realisering af planen aftalt en økonomisk ramme på 50 tkr. til materialer, 
leje af værksted m.m. Den totale projektøkonomi er dermed aftalt en smule høje-
re end oprindeligt budgetteret. Det blev berettet, at arbejdet er gået i gang. 

Redaktør til PFG-nyt 
Der mangler fortsat en fast redaktør til PFG-nyt. David Samuelsen (DS) har dog 
henover julen arbejdet på et PFG-nyt, der er 90% klar til udgivelse. KCZ aftaler 
nærmere med DS angående færdiggørelse og udsendelse. Der blev gjort op-
mærksom på, at der skal udsendes en del materiale forud for Generalforsamlin-
gen i marts måned. PFG-nyt er førhen blevet anvendt som medie til det. 

Status på vintervedligehold 
Vintersæsonen er godt i gang. Den første ombæring af fly på værkstedet har alle 
overskredet deres slottid. Det har dog ikke været til gene eftersom pladserne 
ikke har været booket til anden side. KH informerede, at et par stykker har meldt 
tilbage at de ikke ønsker at være på EKKL-sjakket. KH har bedt dem om selv at 
finde eller bytte til et andet sjak. Det blev foreslået, at EKKL-sjakket sørger for at 
nedtage den resterende del af taget på den gamle vognport – KH følger op med 
Mikkel Wahlgreen herom. 

PFG/PF Auto samarbejde 
Der er indgået en ny parkeringsaftale mellem PFG og PF Auto for perioden 2011 
– 2020. I aftalen har PF Auto fået rådighed over lidt flere pladser i sommer halv-
året. Det er endvidere aftalt at besigtige taget og male taginddækningen i 2011. 

Formandsmøde 
JTN deltog på Formandsmødet i november måned, 2010 på vegne af PFG. Der 
var ikke umiddelbart noget interessant at berette. Vi afventer referatet. 

Ad 3, Emner til beslutning
Opfølgning på medlemsundersøgelse og medlemsmøde 
Udskydes til næste møde. 

Budget for EKKL 50 års jubilæum 
KH har udsendt seneste referat fra fest-udvalgsmødet. Der blev kommenteret en 
smule på arrangementet, herunder deltagerlisten. KH bad om 5000 kr. i støtte til 
jubilæet. Dette blev bevilliget. 

Dimona ordning 
JTN taler med KF ang. priser og ordning til næste møde. 
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Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk

Helårssjakbajser 
Det blev aftalt, at helårssjakbajser til klubflyene skal findes blandt dem, der flyver 
flyene mest. KH finder helårssjakbajser ud fra flyvestatistikken og aftaler nærme-
re herom med den enkelte. 

Ad 4, Eventuelt
Aftaler med EKKL ApS 
AXM mener, at den seneste prisstigning til EKKL ApS måske viser et urimeligt 
betalingsforhold blandt pladsens brugere, og bad om at få fremskaffet diverse 
indgåede aftaler med EKKL ApS. JTN vil undersøge nærmere herom. 

Ad 5, Næste møde
Tirsdag den 15. februar 2011, kl. 18:30 hos MIP. 

Referat af bestyrelsesmøde 15/02-2011
Tid og sted 
15. februar 2011, kl. 18:30 hos MIP. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt
5. Næste møde 

Referat 
Til stede 
Kim Zambrano (KCZ), Formand 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Næstformand 
Axel Morgenstjerne (AXM), Kasserer 
Joachim Hegelund (JHE), Sekretær 
Kristina Hansen (KH), Bestyrelsesmedlem uden portefølje 
Mike v.d. Poel (MIP), Suppleant 

Ad 1, Godkendelse af referat
Godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post 
Udgående post 
IAB
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Indgående post 
Brev fra SKAT ang. registreringsbevis CVR-nr. 30 32 08 83 
Brev fra Nets ang. pris- og produktændringer for Betalingsservice og indbeta-
lingskort pr. 1/5 2011 
Brev fra Codan ang. ophør af Påhængskøretøjsforsikring, policenr. 681 984810 4 
pr. 1/2 2011 
Brev fra Codan ang. ophør af Påhængskøretøjsforsikring, policenr. 681 639140 5 
pr. 1/2 2011 
Mail fra OK Benzin ang. indgåelse af sponsoraftale 

Medlemmer
Volker Schmidt udmeldt fra passiv 

Status på spillet
JTN orienterede, at der er gjort gode fremskridt om end projektet er en uge bag 
tidsplanen og først kan forventes overstået i anden uge af marts måned. Forsin-
kelsen burde dog ikke få noget indvirkning i forhold til sæsonstart. Spillets brem-
sebelægning bliver fornyet i forbindelse med flytningen, mens vedligeholdelsen 
af selve spillet afventer projektets afslutning. 

Udendørs lys på værkstedet 
Det meldes, at udendørs lyset på værkstedets sydside er defekt ligesom der ef-
terspørges bedre belysning. JHE følger op. 

Telefonabonnementer 
Det er foreslået at tage et pristjek af telefonabonnementerne – både fastnet og 
mobil. JHE følger op. 

SM på EKKL 
KCZ undersøger, om Morten Bennick igen vil stå for konkurrenceledelsen. Indtil 
videre er kontaktpersonerne mellem klubberne aftalt som følger: 
Jan Gevad, Tølløse 
Jimmy Nielsen, KF 
KCZ, PFG 

Generalforsamling 2011 
KCZ har udsendt udkast af årsberetningen til kommentering. Der blev fremlagt 
enkelte kommentarer, som KCZ indarbejder før udsendelse via PFG-nyt. 
AXM har udarbejdet og udsendt regnskabet for 2010 til kommentering. JHE har 
stillet enkelte spørgsmål til afklaring og modtager svar herpå pr. mail. Regnska-
bet er godkendt af revisorerne. 

PFG-nyt 1/2011 
Bladet udkommer til marts. KCZ er garant! 
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Værkstedsaudit 
Der er aftalt værkstedsaudit den 20. marts med Freddy Vincent Andersen, 
Slaglille som inspektør. JTN og JHE tager godt imod. 

Sjællandsmøde
Der har været afholdt Sjællandsmøde den 25. januar. KF var vært og fra PFG 
deltog KCZ og AXM. Der var ingen brandpunkter på dagsordenen, så vi afventer 
referatet.

Ad 3, Emner til beslutning 
Opfølgning på medlemsundersøgelse og medlemsmøde 
KCZ fremlagde et udkast angående fokusområder, mål, strategi m.m. med hen-
blik på fremstilling ved GF. Navnlig fokusområder og mål blev diskuteret og på 
grund af tidsnød blev det aftalt at genoptage punktet på næste bestyrelsesmøde 
og at dette møde skal ligge før GF!  

OK sponsoraftale 
JHE har været i kontakt med OK benzin og modtaget et eksempel på en spon-
sorkontrakt. Eksemplet blev fremlagt bestyrelsen og vilkårene fundet acceptable. 
JHE melder tilbage til OK, at vi gerne vil indgå en aftale. 

Budget og takstregulativ 2011 
AXM har udsendt forslag til budget og takstregulativ 2011. Forslaget blev gen-
nemgået og blandt de mest debatterede takstsatser blev aftalt at foreslå general-
forsamlingen som følger: 

Boeing 737 
simulatoren 
hos Oxford 
Aviation
Academy. 
Se side 42. 
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Øvrige satser blev aftalt at følge AXM forslag. AXM indarbejder de justerede sat-
ser i budgettet for 2011. JHE har i tillæg hertil fremsendt budgetforslag til AXM. 
Det blev aftalt at AXM indarbejder JHE budgettal efter eget skøn. 
Der blev endvidere stillet forslag om at indhente regnskaber og takster fra andre 
klubber mhp. benchmarking. Der blev dog ikke truffet noget beslutning herom. 

Ad 4, Eventuelt
IAB

Ad 5, Næste 
møde
Tirsdag den 8. 
marts 2011, kl. 
18:30 hos AXM. 

Kontin-
gent:

450 kr./mnd. for aktive, 272 kr./mnd. for studerende, 
500 kr./år for udlandsmedlemmer, 370 kr./år for passive med-
lemmer.

Flyveaf-
gifter:

240 kr./time for P2 + HY, 180 kr./time for P6, 126 kr./time for 
A3, P4 + ZW. 
Afgiftsreduktion efter flyvetid følger en fordelingsnøgle på 
100%, 85% og 50%. Afgiftsloftet sættes til 5.000 kr. 

Gæstepri-
ser: 

200 kr./tur – dog 100 kr./tur for studerende. Prøvemedlemsskab 
800 kr. 

Startpri-
ser: 

Spilstart fastholdes på 41 kr. For flyslæb justeres prisen for 
PFG medlemmer til 1.600 kr./tt og for øvrige til 2.300 kr./tt. 

Andet: Overnatning i kamre justeres til 45 kr./overnatning. Benyttelse 
af telthangar, svæveflyvehangar eller PFG vognporte ansættes 
til 1.200 kr. i årlig afgift. 
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Tid og sted 
13. marts 2011, kl. 18:00 på værkstedet. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt
5. Næste møde 

Referat 
Til stede 
Kim Zambrano (KCZ), Formand 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Næstformand 
Axel Morgenstjerne (AXM), Kasserer 
Joachim Hegelund (JHE), Sekretær 
Kristina Hansen (KH), Bestyrelsesmedlem uden portefølje 

Ad 1, Godkendelse af referat
Godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post
Udgående post 
Brev til OK ang. sponsoraftale 

Indgående post 
Brev fra OK Benzin ang. sponsoraftale 
Brev fra SLV ang. AIP og AIC opdateringer til VFG 
Brev fra SKAT ang. ejendomsvurdering af bygning 237 

Medlemmer
Mikkel Solhøj Nielsen udmeldt fra passiv 

Status på spillet
JTN orienterede, at spillet er færdigt og køres til EKKL snarest. Tilbage mangler 
blot at montere sakse og wirestyr samt skifte wirere. Dette ventes gjort ved sæ-
sonstart. 

Opfølgning på CAMO og Part M 
JHE orienterede, at DSvU har afholdt et seminar for materielkontrollanter og 

Referat af bestyrelsesmøde 13/03-2011
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værkstedsledere, hvor særlige forhold ved Part M blev gennemgået og belyst. 
Blandt andet blev der gjort opmærksom på, at der ved stort set ethvert vedlige-
holdelses- eller reparationsarbejde skal udarbejdes en Work Order og videre, at 
kun flyets ejer(e) har rettigheden til at udfærdige en Work Order. For klubfly gæl-
der det, at alle klubbens medlemmer i princippet er ejere af klubbens fly. I praksis 
vil denne fortolkning næppe kunne anerkendes af Trafikstyrelsen (tidl. SLV) eller 
EASA. Der opfordres derfor til, at udpege en begrænset gruppe blandt medlem-
merne til at fremstå som klubflyenes ejere. 

Telefonabonnementer 
Telefonabonnementerne på EKKL og værkstedet skiftes til Fullrate. Erik Trudsø 
er tovholder. 

Revidering af hjemmeside 
Arbejdet med at etablere en ny hjemmeside er genoptaget. Allan Boll, Jon 
Steensen og JHE er gået sammen og er godt i gang med tekst og kode. 

DSvU Repræsentantskabsmøde 
DSvU har afholdt det årlige repræsentantskabsmøde den 5. marts 2011. JTN 
deltog som repræsentant for PFG. 

Status på fly 
KH følger op inden generalforsamlingen. 

SM1
Morten Bennick har påtaget sig konkurrencelederrollen. En invitation til udsen-
delse via DSvU er undervejs. KCZ holder øje. 

50 års jubilæum 
Udkast til en invitation bliver snarest sendt til godkendelse hos klubbernes for-
mænd.

Dimona ordning 
JTN har spurgt KF om mulighederne for at PFG piloter kan flyve deres Dimona. 
KF har svaret, at der kræves ordinært medlemskab af KF. Der er altså ingen mu-
lighed for en særaftale mellem PFG og KF, som det var tilfældet med Falken. 

Ad 3, Emner til beslutning 
HD kamera 
Martin Brødsgaard har foreslået, at der indkøbes et HD kamera. Prisen er ca. 
2.500 kr. og ideen er, at have muligheden for at lave en masse spændende opta-
gelser hen over sæsonen f.eks. til introfilm, PR og reklamevideo. Bestyrelsen 
bakker op om forslaget. 
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Loggerkalibrering 
Som følge af beslutningen fra bestyrelsesmødet 21. september 2010 er det ble-
vet bemærket, at der i år ikke er blevet udbudt loggerkalibrering. Endvidere har 
MIP orienteret bestyrelsen, at han helst ser sig fritaget for opgaven, såfremt PFG 
fortsat ønsker at udbyde loggerkalibrering. I tillæg dertil er der gjort opmærksom 
på, at f.eks. LX Navigation tilbyder loggerkalibrering til en pris, der kun er margi-
nalt højere end PFG’s egne priser. Fragt af loggere skal dog naturligvis lægges 
oven i. Bestyrelsen ser dog gerne, at PFG fortsat tilbyder kalibrering af loggere 
og slår en stillingsannonce op i det næstkommende PFG-nyt. 

Langsigtet planlægning 
KCZ fremlagde et udkast angående fokusområder, mål, strategi m.m. med hen-
blik på præsentation ved GF. Planen løber til 2015 og søger at fremme fem fo-
kusområder: medlemsfremgang, fastholdelse, konkurrence, strækflyvning samt 
flyveklub for studerende. Fokusområderne følges hver især af en målsætning 
samt en strategi af forskellige tiltag. Oplægget blev diskuteret – herunder fast-
sættelse af mål og navnlig flyindkøb. Der blev opnået kompromis om at foreslå 
køb af et ensædet 15/18 m konkurrencefly med flaps/uden motor. 

Ad 4, Eventuelt
IAB

Ad 5, Næste møde
Aftales efter generalforsamlingen. 

Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk

Tid og Sted 
7. april 2011, kl. 18:30 på værkstedet. 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
3. Emner til beslutning 
4. Eventuelt
5. Næste møde 
Referat 
Til stede 
Kim Zambrano (KCZ) 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) 
Axel Morgenstjerne (AXM) 
Joachim Hegelund (JHE) 
Kristina Hansen (KH) 
Mike v.d. Poel (MIP), Suppleant 
Martin Brødsgaard (MAB), Suppleant 

Referat af bestyrelsesmøde 07/04-2011
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Ad 1, Godkendelse af referat 
Godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post 
Udgående post 
Brev til særligt udvalgte personer ang. invitation flyvepladsens 50 års jubilæum  
Mail til PFGs medlemmer ang. invitation til flyvepladsens 50 års jubilæum 

Indgående post 
Brev fra Lyngby-Taarbæk Kommune ang. orientering af forslag til lokalplan 
Brev fra Danske Bank ang. legitimationsoplysninger  

Medlemmer
Jonathan Sverre Bülow-Olsen indmeldt som aktiv 

Værkstedsaudit
JHE orienterede kort om værkstedsauditeringen den 20. marts. Inspektøren 
fandt enkelte mindre forhold, som der skal korrigeres for – bla. øjenskyllemiddel. 
Under auditeringen blev rejst spørgsmålet om Kat. 1 materielkontrollanter må 
foretage 5 års eftersyn af hjemhentningsmotorer. Det blev konkluderet at kun 
Kat 2. MO materielkontrollanter må foretage et sådan eftersyn. Jens Rytter Pe-
dersen var ikke enig i den konklusion og rejser sagen i DSvU materieludvalg. 
JHE følger sagen fra sidelinien. 

Værksted udendørsbelysning 
Udendørsbelysningen på værkstedets sydside virker fortsat ikke. JHE tager sig 
af lyset i påskedagene. 

Evaluering af vintervedligehold og ARC proces 
MIP orienterede at det har været noget frustrerende med papirarbejdet, hvilket 
gjorde det noget surt at være sjakbajs. AXM har talt med Torger Tokle, at det 
ikke har været noget problem at have to fly, men tillige at papirarbejdet har væ-
ret besværligt. Det blev fortalt, at Damien Grevian også har haft sit hyr med pa-
pirarbejdet, og det har været vanskeligt at få hjælp. JHE fortalte, at en del af be-
sværet må formodes at skyldes tilretning af sidste års papirarbejde ligesom ef-
teruddannelsen af materielkontrollanterne først fandt sted ultimo februar, hvorfor 
den fornødne viden ikke har været til stede før da. Det blev diskuteret, hvordan 
og hvorledes vedligeholdelsesprocessen kan gøres bedre og lettere. JHE kom-
menterede, at det om muligt vil være fornuftigst at skære ind til benet og kun 
gøre nøjagtigt, hvad der efterspørges. Derudover bør man helt og holdent følge 
processen som beskrevet i Part M frem for at ende med at arbejde mod strøm-
men.
Det blev konkluderet, at næste års sjakbajser skal indkaldes til et forberedelses-
møde og have processen forklaret, inden vintervedligeholdelsen igangsættes. 

Kalundborg flyveplads ApS: Regnskab og GF 
AXM meddelte, at han gerne vil deltage på flyvepladsens generalforsamling og 
spurgte, om regnskabet er udkommet. JTN følger op og meddeler AXM herom. 
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Indbydelse til 50 års jubilæum på hjemmesiden 
Invitationer er sendt ud ligesom jubilæet er annonceret på flyvepladsens hjem-
meside. KH rykker Erik Trudsø om ligeledes at få annonceret jubilæet på PFG’s 
hjemmeside. 

SM1
KCZ orienterede, at Morten Bennick alligevel ikke ønsker at påtage sig rollen 
som konkurrenceleder. KCZ spørger nogle andre – evt. fra de medarrangerende 
klubber. 

Udskiftning af K13 faldskærme 
Faldskærmspakkeren har kommenteret, at K13 fladskærmene er noget gamle og 
muligvis bør udskiftes. MIP taler med Poul Gregert Jensen herom. 

Ad 3, Emner til beslutning
Konstituering 
Bestyrelsen konstitueres som følger: 

Kim Zambrano (KCZ), Formand 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Næstformand 
Axel Morgenstjerne (AXM), Kasserer 
Joachim Hegelund (JHE), Sekretær 
Kristina Hansen (KH), Medlem uden portefølje 

Bestyrelsens forretningsorden 
JHE fremlagte forslag til forretningsorden: 

Forretningsorden for PFGs bestyrelse valgt på den ordinære generalfor-
samling i Polyteknisk  
Flyvegruppe (PFG) d. 16. marts 2011.  
Tegningsregler: PFG tegnes af 3 af de 5 GF-valgte bestyrelsesmedlemmer 
i forening, dog kan PFG i forsikringssager tegnes af enten kassereren eller 
den tidligere kasserer Poul Gregert Jensen eller flyvechef Lars Sverre 
Rasmussen.  
Bemyndigelse: Bestyrelsen er bemyndiget til i overensstemmelse med teg-
ningsreglerne i denne forretningsorden at optage lån for PFG med sikker-
hed i PFGs aktiver, herunder fly, samt at købe og sælge aktiver for PFG. 

Forslaget blev vedtaget. 

PFG ejerrepræsentanter iht. Work Order udstedelse 
JHE foreslog følgende grupper som PFG ejerrepræsentanter jf. orientering ang. 
CAMO og Part M fra forrige bestyrelsesmøde den 13. marts 2011: 

Bestyrelsen 
Materielkontrollanter 
Instruktører 
Årets sjakbajser 

Det blev vedtaget, at medlemmer som indgår i anførte grupper noteres som PFG 
ejerrepræsentanter. Øvrige medlemmer, der ikke indgår i nævnte grupper, må 
ikke udstede Work Orders eller kvittere for ejerpilot vedligehold. JHE sørger for 
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den formelle notering overfor DSvU CAMO og orienterer medlemmerne herom. 

Forslag om ARC fornyelse i oktober måned 
Det blev foreslået at lade ARC fornyelse foregå i oktober måned for at undgå 
flaskehalse ved sæsonstart. Bestyrelsen støtter forslaget og undersøger mulig-
heden for at køre ARC fornyelses processen i oktober måned med Stig Øye. 
Spil
Spillet er færdigt og fuldt kørende. NFM har foreslået at anerkende Arne for ar-
bejdet, da han har brugt meget tid. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget. KCZ afta-
ler med KF herom. 
Fastsættelse af forsikringsværdier for fly og udstyr 
AXM har udsendt udkast til fastsættelse af forsikringsværdier for fly og udstyr. 
Stig Øye har i den forbindelse foreslået at radioernes værdi fastsættes til 6.000 
kr. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget samt AXM udkast i øvrigt. Flyene forsikres 
som følger: 

Ad 4, Eventuelt
KCZ orienterede, at konkurrenceregistreringen P1 er reserveret til PFG. 
AXM orienterede, at flykøb debatteres på PFG’s forum og der er stillet et forslag 
om at PFG køber sig ind i KF’s Dimona. Forslaget er forelagt KF, der behandler 
emnet ved deres næste bestyrelsesmøde. 
Flyvechefen inviteres til næste bestyrelsesmøde. KCZ sørger herfor. 

OY-PJX
(A3)
105.000 kr.

OY-PXF
(P2)
790.000 kr.

OY-ZWX
(ZW)
110.000 kr.

OY-PKX
(P4)
130.000 
kr.

OY-PFX
(P6)
220.000 kr.

OY-JGX
(HY)
370.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Radio
6.000 kr.

Instrumen-
ter
10.000 kr.

Instrumen-
ter
24.000 kr.

Instrumen-
ter
7.000 kr.

Instrumen-
ter
7.000 kr.

Instrumenter
15.000 kr.

Instrumen-
ter
10.000 kr.

Colibri log-
ger
4.000 kr.

Volkslogger
4.000 kr.

Volkslogger
4.000 kr.

Volkslog-
ger
4.000 kr.

Volkslogger
4.000 kr.

Colibri m/
FLARM
10.000 kr.

Faldskær-
me
4.000 kr.

Faldskær-
me
6.000 kr.

Faldskærm
3.000 kr.

Fald-
skærm
3.000 kr.

Faldskærm
3.000 kr.

Faldskærm
3.000 kr.

Transport-
vogn
30.000 kr.

Transport-
vogn
110.000 kr.

Transport-
vogn
30.000 kr.

Transport-
vogn
110.000 kr.

Transport-
vogn
70.000 kr.



34

Ad 5, Næste møde 

Tirsdag den 17. maj på værkstedet. Jeppe gi’r. 
Joachim Hegelund 

jhe@lecco.dk

Referat af bestyrelsesmøde 17/05-2011
Tid og sted 
17. maj 2011, kl. 18:30 på værkstedet. 

Dagsorden 
1. Godkendelse af referat 
2. Emner til diskussion med flyvechefen 
3. Orienteringer, statusmeddelelser og post 
4. Emner til beslutning 
5. Eventuelt
6. Næste møde 

Referat 
Til stede 
Kim Zambrano (KCZ) 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) 
Axel Morgenstjerne (AXM) 
Joachim Hegelund (JHE) 
Mike v.d. Poel (MIP), Suppleant 
Martin Brødsgaard (MAB), Suppleant 
Lars Sverre Rasmussen (LSR), Flyvechef 

Ad 1, Godkendelse af referat  

Godkendt. 
Ad 2, Emner til diskussion med flyvechefen 

Instruktørvagter
KCZ spurgte ind til, hvorfor der er udskrevet otte instruktørvagter i 2011 sæso-
nen, eftersom der er lagt op til en øvre grænse af seks I-vagter. LSR svarede, at 
vagtplanen 2011 allerede var på plads, da beslutningen blev bekendtgjort. I til-
læg orienterede LSR, at instruktørgruppen har behandlet emnet og fundet, at der 
i så fald vil være dage, hvor kun én instruktør er på vagt. Bestyrelsen er fuldt ud 
indforstået med dette og er orienteret om instruktørgruppens løsningsmodel via 
referat af marts instruktørmøde. KCZ forklarede, at det antages vanskeligt at re-
kruttere yderligere instruktører, såfremt man forventes at skulle have markant 
flere vagter som instruktør end som spilkører. Det blev aftalt, at vagtlisten 2012 
udarbejdes med en øvre grænse på seks I-vagter pr. instruktør. 
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Strækbetingelser til P6 
Det blev spurgt, om der er noget der hindre en lempelse af betingelserne for 
stræktilladelse til P6. Formålet er at få nyudklækkede S-piloter hurtigere væk fra 
Juniorerne og over på P6. Der tænkes blandt andet under et scenarie, hvor kun 
én junior er til rådighed. LSR mente umiddelbart ikke, at der rent flyvesikkerheds-
mæssigt står noget i vejen for at lempe på strækbetingelserne. Dog ser LSR ger-
ne, at nyuddannede S-piloter har foretaget en længerevarende flyvning af mindst 
et par timers varighed for at demonstrere udholdenhed samt foretaget en mark-
landing med en Junior, da den alt andet lige er nemmere at lande end P6. LSR 
vil tage emnet op med instruktørgruppen. 

Briefingudstyr på EKKL 
Det er blevet bemærket, at briefingudstyret på Kaldred sjældent anvendes og 
instruktørerne i mange tilfælde fortsat udøver højtlæsning af flyvevejret for flyve-
holdet. LSR stillede sig enig i, at det er en fordel at have vejrbriefingen visuelt i 
tillæg til instruktørens vurderinger, men bemærkede at det formegentlig vil hjæl-
pe hvis briefingen blev gjort let tilgængelig. LSR orienterede, at f.eks. Midtsjæl-
lands Svæveflyveklub har etableret et briefingprogram med automatisk indhent-
ning af svæveflyveudsigten, pladsoversigt m.v., hvilket forenkler gennemgangen 
af dagens briefing. JHE følger op på mulighederne om at forenkle brugen af brie-
fingudstyret. 

TMG skoling med KF Dimona 
Der har på PFG’s diskussionsforum været fremstillet forslag om at PFG køber 
sig ind på KF’s dimona. Forslaget er blevet forlagt KF og behandles på deres 
kommende bestyrelsesmøde. LSR orienterede, at det er meget begrænset hvor 
mange af PFG’s instruktører, der må omskole S-piloter til selvstarter. Yderligere 
gjorde LSR opmærksom på, at der generelt er flere uheld med TMG’ere og at en 
Dimona ikke hører til de nemmeste TMG’ere at flyve. Endelig blev det bemærket, 
at en TMG vil lægge op til øget hverdagsflyvning og piloter i så fald selv skal ind-
hente vejroplysninger, når der flyves udenfor de arrangerede flyvedage. 
Det blev aftalt, at JHE og LSR udarbejder et beslutningsoplæg til bestyrelsen og 
forslag til hvorledes et delt ejerskab af en TMG mellem PFG og KF kan udmøn-
tes, herunder facetter såsom reservation, priser, instruktion, skoling, vedligehol-
delse m.v. 

Spilkørsel, instruktion vs. fartøjschef ansvar 
JHE nævnte, at spilinstruktørerne ind imellem oplever, at der fra startstedet gives 
en lodret ordre om at køre en start på trods af at spilkøreren har vurderet en øget 
risiko for uheld ved at lade starten gå. MIP kunne bekræfte, at dette forekommer. 
LSR vil tage emnet op på næste instruktørmøde og svarede i tillæg hertil, at spil-
køreren i helhedsvurderingen også må medtage sandsynligheden for at uheldet 
rent faktisk indtræffer. 
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Vedligeholdelse af klubhus og områderne omkring klubhuset samt flyve-
pladsen
LSR bad om der rettes mere opmærksomhed på at vedligeholde faciliteterne på 
Kaldred. Dette gælder flyvepladsen såvel som klubhuset og området omkring. 
KCZ svarede, at der blev forsøgt at etablere et Kaldred sjak ved vintervedligehol-
delsen, men at det lykkedes ikke i denne ombæring. Mikkel Wahlgreen er dog 
godt i gang med diverse vedligeholdelsesarbejde på Kaldred – bl.a. fældning af 
træer og buske på flyvepladsens område. 

Ad 3, Orienteringer, statusmeddelelser og post 

Udgående post 
Brev til Danske Bank ang. legitimationsoplysninger 

Indgående post 
Brev fra Styrelsen for Bibliotek og medier ang. dokumentation til bladpuljen 2010 
for PFG-nyt 
Brev fra Eskebjerg – Enghave vandværk ang. indkaldelse til generalforsamling 
den 29. maj 
Brev fra Schempp-Hirth ang. prisoplysninger på Arcus og tilhørende options 

Medlemmer
Elise Ida Blum Samuelsen indmeldt som aktiv 
Wolmer Jørgensen administrativt udmeldt fra passiv 
Philip Bünemann de Besche udmeldt fra aktiv 

Orienteringsmøde ang. forslag til lokalplan
Ingen havde deltaget på orienteringsmødet angående forslag til lokalplan for 
DTU. Det udsendte forslaget omhandler muligheden for højere bebyggelse på 
DTU campus og synes ikke at omfatte eller påvirke vores brug af bygning 237. 

Børneattest 
Der er endnu ikke kommet helt styr på børneattest misæren. KCZ lovede at få 
opgaven klaret til næste bestyrelsesmøde.  

Forberedelse til sommerlejr og kofest 
Der afholdes ej heller sommerlejrmøde i år. Reservationer foretages via PFG 
wiki. JHE sørger herfor og følger op på bestilling af koen til kofesten. Midtvejs-
vedligehold forsøges etableret endnu engang. JHE sørger herfor. 

Forberedelse til SM 
Alle poster er blevet besat. Søren Zebitz er konkurrenceleder, Poul Gregert Jen-
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sen er trafikleder, Felipe Cvitanich er pointberegner mens Tølløse Flyveklub stil-
ler med en vejrmand. Konkurrencen ventes dermed afholdt som planlagt. 

Forberedelse til Jubilæum 
Seneste melding lyder på 61 tilmeldte. Dog må det forventes at der indløber en 
del tilmeldinger i slutfasen. Der er deadline for tilmelding den 22. maj af hensyn 
til bestilling af mad. 

Nyt fra Idrætten ved DTU 
AXM og Jon V. Steensen (JVS) deltog på PFG’s vegne ved repræsentantskabs-
mødet hos Idrætten ved DTU den 12. maj. JVS har stillet sig til rådighed som 
observatør og kontaktperson mellem PFG og Idrætten ved DTU. AXM og JVS 
orienterede repræsentantskabet om PFG – herunder medlemstal, aktiviteter og 
økonomi. Det blev bemærket, at PFG er velkommen til at søge om støttemidler 
hos Idrætten ved DTU. 

Næste PFG-nyt 
Deadline for PFG-nyt er sat til den 15. juni. MAB vil skrive en artikel om Spring 
Cup, Rasmus Steffensen om vinterens simulatorudflugt hos Oxford Aviation Aca-
demy, KCZ om SVEDANOR strækkursus og JHE om HI kurset. David Blum Sa-
muelsen og AXM påtager sig at sammensætte bladet. PFG-nyt udsendes som 
B-post. 

Ad 4, Emner til beslutning 

Forslag om fly/materiel ansvarlig 
Stig Øye har stillet forslag om udpegning af en fly/materielansvarlig, der har virke 
som den øverst ansvarlige for vedligeholdelsen af flyvegruppens fly og som sjak-
bajserne refererer til. Bestyrelsen fandt det naturligt, at dette hverv tilfalder værk-
stedslederen. JHE påtager sig dermed ansvaret og orienterer sjakbajser og ma-
terielkontrollanter herom. 

Miljøansvarlig 
DSvU har bedt om at få identificeret den miljøansvarlige i de enkelte klubber. En 
miljøansvarlig er i dette sammenhæng en kredsrepræsentant i et af Friluftsrådets 
kredse, der repræsentere svæveflyvningen. En miljøansvarlig er en forudsætning 
for at DSvU kan få betegnelsen ”Grønt forbund” under DIF. Thomas Bucka Chri-
stensen har frem til nu været miljøansvarlig i kreds 14, Nordvestsjælland, men 
har bedt om at der findes en afløser. JTN meldte sig og overtager posten. JHE 
sørger for at orientere DSvU herom. 

Ansøgning om støttemidler til Idrætten ved DTU 
Det blev aftalt, at MIP og AXM påtager sig at udforme ansøgninger om støtte-
midler til Idrætten ved DTU. Der søges om støtte til henholdsvis instruktørkurser, 
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nedsættelse af kontingent for DTU studerende samt nedsættelse af prøvemed-
lemsskaber for DTU studerende. 

Udlån af Polyt 5 til DM 
SCAS har spurgt om lån af Polyt 5 til slæb ved DM i dagene 2., 3.,11. og 12. juni. 
Bestyrelsen er positivt indstillet. Det betinges dog, at flyet opbevares indendørs 
om natten og når det ellers ikke er i brug. SCAS er velkommen til at beholde Po-
lyt 5 på Arnborg i perioden 4. – 10. juni, men bestyrelsen ser gerne at Polyt 5 
bringes tilbage til Kaldred i weekenden den 4. – 5. juni, såfremt det ikke skal slæ-
be for SCAS og der er slæbepiloter til rådighed på EKKL. KCZ aftaler med LSR 
om at arrangere det praktiske – herunder slæbepiloter. Udlånsprisen følger takst-
regulativet. 

PFG-logo skilte til værkstedet 
Der blev for noget tid siden fremstillet et par skilte med PFG-logo til værkstedet 
og klubhuset. Det blev bedt om at få sat disse skilte op. Det blev diskuteret om 
skiltene fortsat findes eller ej. JHE spørger Mogens Møller herom. 

Ad 5, Eventuelt 

TERMIK-Ligaen
AXM gjorde opmærksom på, at PFG ligger på 2. pladsen i anden division. Piloter 
skal være velkomne til at sende deres loggerfiler til axm(snabel-a)pfg.dk for ind-
beretning. Der skrives en notits herom i PFG-nyt og ellers skal bestyrelsen hjæl-
pe med at gøre opmærksom på at TERMIK-Ligaen er i gang. 

K13 faldskærme 
MIP orienterede, at denne sæson formegentlig er sidste sæson med de nuvæ-
rende K13 faldskærme. Faldskærmsriggeren har anbefalet at de bliver udskiftet. 
Han er dog muligvis villig til at ompakke dem en sidste gang, men faktum er at 
de lever på sidste vers. 

Ad 6, Næste møde 

Tirsdag den 21. juni hos JHE. 
Joachim Hegelund 

jhe@lecco.dk

Nødråb fra Israel, modtaget på pfg@pfg.dk 1/10-2010. 
Hello. Help is needed in locating a left wing for an Astir CS (built 1975,work 
number 1009). I went off track during side wind lending (my second flight on 
my newly purchased glider…) and hit an obstacle, main beam broken. Any 
help in locating one will be greatly appreciated. 
Thanks, Dr. Doron Neumann, Holon, Israel. 
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Den Hellige Vinge
Siden 1991 har PFG haft en venstre Astir-vinge opbevaret på PFGs værksted. 
Vingen stammer fra den anden af PFGs i alt 3 Astir’er, OY-XHD (P6), som er-
stattede OY-XIR (P6) efter dens kollision ved Arnborg i 1982 med en Cobra.  
OY-XHD havarerede selv på Slagelse svæveflyveplads i 1991 efter en afbrudt 
start, og blev erstattet af OY-XHA (W7) som PFG solgte til Tjekkiet i 2008. 

En gamle annonce for W7 kan stadig findes med Google — Og det fik overra-
skende følger, for 1. oktober 2010 modtog PFG pludselig en forespørgsel fra 
Israel, om vi tilfældigvis skulle have en venstre Astir-vinge i overskud. Og jo, det 
havde vi jo! Vingen var i god stand, men ikke luftdygtig, da den bl.a. skulle have 
udført en større TM med udskiftning af tappen i hovedbjælken. Og der var en 
række andre forhold omkring vingens flyvetid, der skulle afklares inden den kun-
ne forsynes med en EASA form one. Dette gik der adskillige måneder med at 
udrede, og der måtte hentes oplysninger fra Finland, Sverige og Argentina, som 
viste sig at være vildspor, inden der blev fundet frem til de søgte oplysninger om 
vingen hos Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) i Tyskland. 

Vingen blev kørt til Dan-Glide i oktober. I januar, da vingens flyvetid var klarlagt, 
gjorde Dan-Glide vingen luftdygtig, udstedte en EASA form one, og afskibede 
den til Haifa i Israel, hvor den blev modtaget d. 25. februar 2011. 

I Israel blev vingen forenet med sit nye ejer, Doron Neumann, og sit nye fly, og 
nu flyver den igen, nu i det hellige land! Det er jo næsten en genopstandelse!   
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 Ankomst 17. oktober 2010 hos Dan-Glide i Nr. Snede. 

Ankomst Haifa, Israel, hvor Dr. Doron Neumann tager imod 25. februar 2011. 
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Der står stadig XHD på vingen. 

Herover og -under: Den 
gamle P6-vinge atter i 
luften, nu over Israel! 

Dorons Astir fløj i Danmark 
før den kom til Israel, hvor 
den fik konkurrencebogsta-
verne ”DK”. 
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Om svæveflyvning i Israel skriver Doron: 

Due to airspace limitations, the area we fly in is not that big. If you can look it up 
on GoogleEarth, we are based 5 km west to "Afula" (you can see the runway just 
north to the road) we fly east to the Jordenian boarder, north to a bit north from 
the see of Galile, and west to the Mediterranean. A good pilot can fly up to 350 
km going back and forth between these points. I am using the new wing almost 
every weekend for anything between 10 minutes to few hours. The glider is flying 
very well, and I am slowly advancing, got my "cross country permit" 2 weeks 
ago.

Doron Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk

Besøg hos Oxford Aviation Academy 

Straks i det man træder ind i bygningen får man fornemmelsen af at det her er 
noget stort. En storskærm lige inde for døren viser en liste over alle simulatorer-
ne. Boeing 737, 757, CRJ osv. Ud for flere af dem står ”Session in Progress”. 
Søren Zebitz er også ankommet, og vi diskuterer spændt hvad vi kan forvente. 
Jon ankommer og vi er max klar på flyvning. Alle simulatorerne står inde i en 
kæmpe hangar hal. Der er også en fuld skala nød sliske og kabine simulator 
som bruges til at træne evakueringer med. Vi er selvfølgelig mest interesserede i 
simulatorerne, og der går ikke længe inden vi sidder i en tro kopi af et Boeing 
757 cockpit. Jon indtager kaptajnssædet og jeg er straks over i styrmandssædet. 
Der tændes for diverse computerskærme, lys osv. Det hele virker meget virkelig-
hedstro. Simulatoren står på stylter og kan rotere og bevæge sig om 6 akser. 
Op/ned, frem/tilbage, side til side, drejning, pitch, og krængning. Alt dette bliver 
drevet af et stort hydraulik system, kørende med 1500psi. Tiden går hurtigt og 
det er snart vores tur til at flyve. Det store legetøj som vi skal prøve kræfter med 
er en Boeing 737-700 FFS. Denne flytype er meget almindelig og opereres 
blandt andet af SAS og Cimber/Sterling. Jon starter med at flyve mens Søren 
sidder som co-pilot. Der startes ud med en fin take-off i godt vejr, masser af sigt 
og begrænset turbulens, grafikken er udmærket, men virkelighedsfornemmelsen 
er fænomenal. Så snart gassen bliver skubbet frem, tilter hele simulatoren tilba-
ge og giver en fornemmelse af acceleration. Små bump og rystelser fra ujævn-
heder i banen er også simuleret. Herefter øves lidt drej og generel kontrol med 
flyet. Alle bevægelser er simuleret til punkt og prikke, og flyet kan stort set flyves 
kun på føling med simulatorens bevægelser. Søren flyver herefter næsten det 
samme program, og viser fint at flyvefærdigheder og håndelag nemt overføres til 
en lidt større flyver. Dog skal man nok vænne sig til at flare højden ikke er helt 
nede ved banen, da cockpittet sidder bare en anelse højere over jorden. 

Modsat virkeligheden kan der hurtigt pauses, spoles tilbage og sættes op til en 
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ny anflyvning. Det er rigtig smart da vi herved kan få en masse landinger, og 
spare det lidt mere kedelige vandret ligeud flyvning væk. Og laves der en dårlig 
landing, får man bare et forsøg til lige efter. Det er sjovt for alle, uanset flyveerfa-
ring, alder og køn. Klart anbefalelsesværdigt skulle muligheden for en tur opstå 
igen.

Vi havde forinden snakket med instruktøren om hvorvidt det kunne lade sig gøre 
at se nogle af simulatorens mere eksotiske funktioner. Hen imod slutningen fik vi 
af vide at vi bare skulle lave en normal take-off, med en smule sidevind. Skafter-
ne blev skubbet frem, og vi skævede til farten mens vi rullede ned af banen. Fly-
et blev roteret og landingsstelhåndtaget blev valgt i op position. Herefter hørtes 
en høj skinger stemme: ”windshear, windshear”. Panik panik, gas håndtagene 
blev kastet helt frem i firewall position, og næsen hævet til maksimal stigevinkel 
for at komme væk fra jorden. Desværre var kendskab til Boeingen på et mini-
mum. De kraftige motorer sidder en del under tyngdepunktet, og vil ved ændrin-
ger i thrust give hhv. pitch up og pitch down moment. Med fuld knald på motorer-
ne, i lavhastighedsregionen, er dette moment MEGET udtalt. Næsen stod i forve-
jen på 20 grader nose up, og efter de her 3-4 sekunder som det tog for motorer-
ne at spoole op, begyndte næsen bare at gå op og op og op til 35-40 graders 
nose up. Der blev febrilsk skubbet frem med alle kræfter på rattet, desværre 
uden nogen synlig effekt. En høj clagger lyd og rysten i rattet advarede om et 
nært forestående stall, og der blev trykket endnu hårdere på rattet. Men det var 
for sent. Der mærkedes et voldsomt ryk i flyet, det rullede 110 grader til højre, 
mens vi snart kun kunne se jorden fylde det meste foruden. Simulatoren blev sat 
på pause. Det føltes meget virkelighedstro, adrenalinen var helt oppe og køre. 
Det gik langsomt op for os at vi bare sad i en simulator og kunne grine af det. På 
rystende ben kunne vi forlade simulatoren med et stort smil på læben. 

Alt i alt en rigtig sjov oplevelse, som viste at der i virkeligheden nok ikke er den 
store forskel på en ASK13, Polyt V og en 737. Prisen på udstyret og mængden 

af knapper og instru-
menter måske, men i 
sidste ende er det jo nok 
bare ”stick and rudder”. 

Til sidst en stor tak til 
dem der har lagt et forry-
gende stykke arbejde i 
at få stablet arrange-
mentet på benene og få 
afholdt det med stor suc-
ces. 

Rasmus Steffensen 
rasmusrst@gmail.com
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Spring Cup 2011 

Tilbage i februar eftersøgte Søren Zebitz to piloter, som havde lyst til 
at flyve P2 til Spring Cup i april. Han tilbød at agere livline fra bagsæ-
det i den utænkelige situation, at man fik rodet sig ud i nogle dårlige 
beslutninger under konkurrencen. Jeg meldte mig hurtigt på banen 
som pilot, da det var en unik mulighed for at få noget erfaring til stræk-
flyvningen. David Samuelsen meldte sig næsten ligeså hurtigt til at 
repræsentere PFG til Spring Cup. 

En uge før Spring Cup lagde et højtryk sig til rette over Danmark. Ef-
ter at have haft næsten 7 dage uafbrudt med høj sol kunne ingeniør 
hjernen ikke lade være med at tænke statistisk: Hvad var sandsynlig-
heden for endnu en uge med godt vejr? Heldigvis er naturen ikke altid 
så beregnelig. 

En god start 
Den første dag tegnede vejret godt. Det skulle blive en dag med mo-
derat tørtermik helt op til 1500m. Konkurrenceledelsen udskrev en 
opgave på 190km, som gik op nord for Holstebro og derefter ned til 
Ølgod. Det tog noget tid før termikken rigtig kom i gang og efter en 
enkelt omstart og lidt kamp, kunne vi kl 15.30 sætte snuden nordpå 
med 1200m i bagagen. Planen var at tanke højde ved Holstebro øvel-
sesterræn, men heden gav ikke så god termik som vi forventede 
(sagde Søren..). I stedet søgte vi ud til søbrisefronten, som var be-
gyndt at vise sig ude vestpå. Det viste sig at være dagens bedste be-
slutning! De andre deltagere havde fløjet længere inde i landet, hvor 
der ikke havde været specielt god termik. Det forhindrede os dog ikke 
at komme problemer, for efter vi havde vendt Ølgod døde termikken 
ud. Jeg kæmpede alt hvad jeg havde lært, for at holde os i luften. 
Havde de haft øvelse i Borris skydeterræn havde P2 nok fået et par 
ekstra ventilationshuller, så lavt lå vi. Til sidst måtte Søren vise sit 
værd som livline og han fik os næsten til Herning før vi måtte starte 
motoren, for at komme de sidste par km hjem. 

David fløj på anden dagen, hvor en noget længere opgave på 270km 
blev udskrevet. Turen gik som dagen før op til Holstebro, men denne 
gang helt ned til Billund TMA efterfølgende. David fløj en god tur og 
der gik ikke lang tid før de havde fløjet hele opgaven. Igen var det i 
tørtermik og med base helt oppe omkring 2000m. 
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Højtrykket viste sin magt 
På tredje dagen så det ud til at nogle frontlignende skyer pressede sig 
på nordfra. En lille opgave på 100 km sydvest for Herning blev derfor 
skrevet ud. Det viste sig derimod at højtrykket havde magt nok til at 
holde skyerne på afstand og det så nærmest ud til at skyerne blev 
presset bagud en overgang. Vejret var fænomenalt sydpå og opgaven 
Hammer – Silkeborg – Herning blev fløjet på rekord tid. Det betød og-
så at centrerede man bare en enkelt (af de to) bobler forkert røg man 
bagerst i feltet! Da Søren og jeg var landet besluttede vi at vise kon-
kurrence ledelsen at opgaven var for kort. Vi fløj derfor opgaven med 
et ekstra vendepunkt én gang til. 

Vind og skyer 
Vejret på fjerde dagen lignede meget vejret fra dagen før, og der blev 
derfor udskrevet en mere optimistisk opgave. Igen mod syd. Denne 
gang gik det desværre bare ikke så godt med vejret. Da deltagerne 
havde vendt første vendepunkt skyllede en kold luft ind over landet og 
ødelagde næsten al termik. De fleste landede ude, men David og Sø-
ren fik sammen med en anden Duo Discus kæmpet sig hjem efter at 
have afbrudt  opgaven. Hvorledes? Jo, vi havde en aftale med piloter-
ne fra den anden Duo Discus om at tage på restaurant om aftenen. 
Den anden Duo Discus havde ingen motor, så David og Søren måtte 
jo vise dem vejen helt hjem, så vi kunne komme ud at spise. 

Femte og sjette dag blev aflyst p.g.a. blæst. Den ene dag blæste det 
over 25 knob!  

En perfekt afslutning 
Syvende dagen bød på rigtig godt vejr, og denne gang med lidt cumu-
lus på himlen. En opgave der lignede meget den fra dag 1, blev skre-
vet ud. Vi fløj opgaven med 85km/t og havde et par enkelte 4m/s bob-
ler. Da vi landede, boblede skyerne stadig og jeg tog op med Søren 
igen, mens David kunne flyve med i en anden Duo Discus. En af sky-
erne havde pumpet sig kæmpestor og man kunne ligge under halvde-
len af af Karups TMA i konstant 1m/s stig. Da vi landede kl 19.15 hav-
de dagen budt på næsten 6,5 timers flyvning. Ugens konkurrence blev 
herefter afsluttet med en hyggelig omgang grillen. 

Alt i alt har det været en virkelig lærerig tur, hvor David og jeg har fået 
en rigtig god indsigt i hvordan en svæveflyvekonkurrence foregår. Tu-
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ren har også udvidet horisonten markant mht strækflyvning, idét vi har 
lært mange af de taktiske overvejelser man bør gøre sig, for at kunne 
holde sig i luften og gennemføre en opgave hurtigst muligt. Jeg kan 
kun anbefale nye S-piloter at deltage næste år. 

Martin Brødsgaard 

Søndag – sidste dag i flyvesommerlejren – havde vi fint besøg af en tårnfalkeun-
ge, som gerne ville hjælpe os af med en stor engelsk bøf. 

Fakta:
Race: tårnfalk – Falco Tinnuscullus 
Køn: hun 
Alder: udruget primo maj 2011 
Størrelse: lige nu 20-22 cm fra pande til halespids, 

Udvokset 31-40 cm og et vingespænd på 
71-80 cm 

Føde: mus og atter mus – en flyvende musefæl-
de, padder, små krybdyr og store insekter 

Levesteder: by og land, hvor der er mulighed for rede-
sted højt over terræn, og adgang til åbne, 
udyrkede landområder til fangstrevir 

Tilstand: udmagret i en sådan grad at hun var be-
gyndt at tærer på muskelmassen – 
hulbrystet og tyndbenet. Halefjerene var 
indsmurt i klistret snavs og flere var 
knækket.

Birdie – en meget sulten gæst på EKKL 

Martin Brødsgaard
m.brodsgaard@gmail.com 
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Da hun blev spottet på pladsen, landede hun på klogebænken, mellem Christian 
Jensen, Ole Pedersen og Stein Møller Nielsen (Rolfs far), så var hun jo også 
sikker på hyggeligt selskab! 
 Jane – madmor – havde lige lidt oksekød af bedste bøftype på lager, så kræet 
skulle da ikke sulte, og sulten det var hun - for ikke at sige udmagret – og den 
slags kan vi ikke have i KF. 
Birdie havde masser af appetit, de første stykker kød slugte hun, og hvis vi ikke 
var hurtige nok af egen drift med det næste stykke kød, tiggede hun ved at nikke 
med hovedet/overkroppen. Sulten, og det faktum at vi gerne ville fodre hende, 
gjorde at hun tillod os at komme meget tæt på, hun kom/fløj hen til os. Når hun 
ikke umiddelbart kunne spise kødstykket som vi rakte til hende, holdt hun god 
fast på det ”det er mit”. Til trods for både et kraftigt næb og skarpe klør, lavede 
hun ingen skader på vores hænder. 

Når et svævefly passerede i luften over pladsen, kiggede hun langt efter den; ”er 
det mon en morfugl?” syntes hun at tænke, - næsten - vi prøvede da at sørge for 
hende som var hun vores afkom. 
Senere da den værst sult var stillet, camperede hun på taget af Hans og Eva´s 
hytte, for at slå mave, det faldt dog ikke i god jord hos de ynglende fugle i nær-
heden, –musvitter og solsorter - så det endte med at de gik til angreb på hende. 

Hun var for svag til at forsvare sig på de angribende ”kamakasi-piloter” som line-
de op i luften over hende. Hun endte med at søge ly i brombær/
brændenældekrattet mellem vognportene og hytteområdet.  
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Efter jeg havde foretaget lidt gravearbejde blandt stikkende planter kom hun 
frem i lyset igen, og lidt mad var da ikke af vejen, så hun kunne få genetableret 
troen på den anden slags tobenede væsner. 

Hun lod sig villigt samle op, 
og sad på en gren, som Bent 
bar over ved bålpladsen, 
hvor vi havde arrangeret et 
lille ”badeland”, hvor hun 
drak begærligt, altså da hun 
først havde fundet ud af, på 
hvilken side af skålen man 
skal stikke næbet frem.  
Man skal vel også have rene 
fusser når man skal i byen, 
så et fodbad blev det også 
til.

Så kom det store øjeblik for mig, hun hoppede fra vandet op og sad på min hånd 

– lille- og ringfinger – og kiggede mig 
troskyldigt i øjenene – TILLID AF 
STOR KARAT.  
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Bent havde i mellemtiden flyttet vores dværgpapegøje ud af dens voliere, og pla-
ceret den i dens almindelige bur i hytten, så jeg bar Birdie fra bålstedet og satte 
hende ind i volieren. 
Hun lignede en tilfreds fugl, som omgående satte sig og snuppede sig en god 
”morfar”. Da hun efter en lille time vågnede igen, må det have været sulten som 
meldte sig, for omgående var hun klar til endnu et stykke bøf. Der var virkelig 
udsigt til at vi andre måtte holde kødløs dag. 
Medens Birdie slumrede, kontaktede jeg Falck, som sørgede for at hun blev 
transporteret til Vildtplejestationen ved Dalmose. 
Da hun blev afhentet gik hun villigt ind i transportkassen, men dog først efter at 
madpakken – 3 stk. kød – var lagt tilrette derinde. 
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Mandag fik jeg en bulletin fra Vildtplejestationen: 
Birdie har det fint, hun startede med at spise 3 hele mus søndag aften, og var 
meget nysgerrig,  fulgte ivrigt med i vildplejerens gøren og laden, mens hun sad i 
observationsburet. 
Vi kunne godt ønske os at Birdie blev genudsat her, men det kan ikke lade sig 
føre. Hun får en god start på sit fremtidige liv, hun bliver passet med foder, og 
har fået ordnet/renset  sine halefjer. 
Når hun har fået lidt flere kræfter, bliver hun sat i flyvetræning i kæmpevoliere, 
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Kristina Hansen 
krihansen@gmail.com 

hvor hendes naboer bliver 3 forældreløse tårnfalke-søskende, som hun gerne 
skal blive gode venner med, så de kan sættes sammen alle 4 i én volierer. 
Om 2 – 3 uger er det planen at volieren åbnes så fuglene kan forlade den, der vil 
dog blive lagt foder i den åbne volierer et godt stykke derefter, så fuglene har et 
sikkerhedsnet, hvis deres egen jagtlykke slå fejl. 

Margit, KF 
Efterskrift: 
Syd for det vestligste punkt på flyvepladsen, langs afvandingskanalen, er der 
opsat 4 tårnfalkeredekasser, og der er observeret 2 tårnfalke i luften. 

Til Møns Klint i svævefly 

På en tidlig sommerdag d. 26. juni 2011 fik jeg en flyvetur, som ikke mange svæ-
veflyvepiloter oplever ofte. Det var en af mine første dage på EKKL i denne sæ-
son, så jeg lokkede Morten Bennick til at flyve sammen med mig i klubbens Duo 
Discus (P2). Svæveflyvevejret var godt med en nordvestlig vind og mange cumu-
lus og skygader på himlen. 

Vi tog en spilstart fra EKKL ved 13 tiden og drev hurtigt med vinden for at finde 
en boble. Syd for Eskebjerg fik vi fat og steg hurtigt til vejrs. Der var ikke tvivl om, 
at vejret var godt og vi kunne få en god flyvetur. Vi satte kursen i samme retning 
som skygaderne og fløj vest om Jyderup, ned over Slaglille og ned til Haslev. 
Her kom vi lidt i knibe og skulle fiske den op. Det lykkes med god hjælp fra Mor-
ten, og vi kom op. Vejret var fortsat godt og så flot ud over Møn, så en tur ud og 
se på klinten var fristende, men der er også stadig lang vej helt derud, og jeg var 
allerede godt træt efter mange gode råd og anbefalinger om at optimere min flyv-
ning J. Imens Morten grublede lidt med tanken om en tur til Møns Klint, fløj vi 
videre vest om Præstø indtil vi var ud for den nordlige del af Møn. Her var der en 
fin skygade, som gik på nordsiden af Møn. Så lokkede klinten for meget, så kur-
sen blev sat og pinden frem, mens vi fløj med passende afstand op til skygaden 
hele vejen ud til Møns Klint. Wow –sikke en fantastisk udsigt vi havde ned på 
hele klinten og af de flotte farver, som klinten, havet og landskabet viste sig i. 
Jeg fik pinden og Morten gjorde foto udstyret klar. Fra bagsædet lød nu ivrige 
instrukser: Lidt længere ud – mere endnu – drej –drej -drej – mere krængning – 
længere ud endnu – jeg tager lige pinden engang – godt, hold den der – mere 
krængning – klik klik klik klik, og sådan blev mange flotte billeder bl.a. forsidebil-
ledet på dette nummer er PFG nyt, til –pyha J! Vi tog den samme skygade tilba-
ge over Møn. Da vi kom over Sjælland måtte vi lige fiske en boble for at komme 
til vejrs igen, og ellers gik turen via diverse skygade hjem til EKKL. På 3 timer og 
38 minutter fløj vi 228 km og fik endnu en fantastisk svæveflyveoplevelse! Tak 
for turen Morten! 

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

Kalender 2011 
Hvornår Hvad Hvor 

September
Lør. 3. sep.— søn. 11. sep. Sensommerlejr Kaldred, EKKL 

Oktober
Lør. 29. okt. Væddemålsfest Kaldred, EKKL 

November
Lør. 5. nov. 
Tor. 10. nov. 

Værkstedsklargøring 
Sæsondebriefing 

Bygn. 237, DTU 
Bygn. 237, DTU 

December
Tor. 8. dec. 
Lør. 10. dec. 
Lør. 31. dec. 

Glögg– og billedaften 
David fejrer 18 års fødselsdag 
Nytårsfest 

Bygn. 237, DTU 
Græsted
Kaldred, EKKL 

Januar 2012
Uge 3 Vinterarrangement: You Fly 

Se www.you-fly.dk 
Roskilde


