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Polyteknisk Flyvegruppe

Ansvarshavende redaktør er formanden: Kim Cecilia Zambrano. 
Forsidebilledet: Om vinteren er det ikke mange svævefly, der ses på vejene. Der er tid til andet end 
svæveflyvning, som f.eks. LEGO. Bemærk cabriolet’en, der trækker….  

Foto: David Samuelsen ved LEGO World 2012 i vinterferien. 

Tryk: Vester Kopi A/S, Teknikerbyen Virum. – Oplag: 225 eksemplarer 
Fordeles til alle aktive og passive medlemmer, danske svæveflyveklubber, DTU m.fl.  

Postadresse og værksted:
PFG Polyteknisk Flyvegruppe 
DTU, Nordvej 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 
Svæveflyvefrekvens:         123,42 MHz 
Kalundborg Flyveklub; tlf.: 59 29 11 11 

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

Klubhusformand: 

Frank Svendstrup 
klubhusformand@pfg.dk

Næstformand:
Jeppe Nicolaisen 
jtn@pfg.dk
Tlf. 4373 1107 (privat),  2534 9030 (mobil) 

Flyvechef: 
Lars Sverre Rasmussen 
flyvechef@pfg.dk 
Tlf. 5761 6429 (privat), 2868 6429 (mobil) 

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 Nielsen 
szn@pfg.dk

PFG-nyt udgivelsesterminer 2012
februar, juni og november. 

Deadline for næste blad: 15. maj 2012  
Materiale sendes til formand@pfg.dk. 
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PFT-aften og Sæsonstart 

Indkaldelse til generalforsamling i PFG 

David Mikael Blum Samuelsen
david@pfg.dk

Onsdag d. 14/3-2012 kl. 19:30 på Danmarks Tekniske Universitet, bygning 208, aud. 51. 

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

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

Vedr. pkt. 8: 
Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Nicolaisen, Kim 
C. Zambrano, Axel Morgenstjerne og Kristina Hansen. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem: Christian M. Mortensen. 
Bestyrelsen foreslår genvalg af 1 suppleant: Mike van der Poel. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af 1 suppleant: Navnkundiggøres til GF. 
DTU’s repræsentant i bestyrelsen er Jens Nørkær Sørensen. 

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

Vel mødt! 

Sæsonstarten i 2012 bliver lørdag d. 24. 
marts.

Alle fly er forhåbentligt klar og synet til denne 
dag, hvor mange møder op for at få sæso-
nens første flyvetur og selvfølgelig den lækre middag i klubhuset om aftenen.  

Forinden er der fælles PFT-aften på DTU i Lyngby, bygn. 210 rum 162 med ad-
gang gennem bygn. 208, mandag d. 19. marts. Mere information følger på 
www.pfg.dk . 

Vel mødt 
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Årsberetning 2011 
Der er blevet fløjet en del uden at det har været et topår på den front: I foråret 

blev der traditionen tro, tør jeg godt skrive, holdt SM på Kaldred i et fint samar-

bejde med Tølløse og KF. 2. del blev desværre aflyst pga. oversvømmet bane 

hos ØSF. Fra PFG deltog HY med Axel Morgenstjerne og undertegnede bag 

pinden og Peter Fischer i sit eget fly.  Til Spring Cup deltog Martin Brødsgaard, 

David Samuelsen og Søren Zebitz i P2. Til DM deltog Morten Bennick, Torben 

Simonsen, Felipe Cvitanich og Stig Øye i egne fly. Polyt 5 var på job som slæbfly 

til både SM og DM. Dermed har vi haft 4 konkurrencepiloter på klubfly i 2011. 

PFG sluttede sæsonen på en 2. plads i 2. division i TERMIK-Ligaen og starter 

dermed 2012 i 1. division. Der var 32 piloter i PFG, der meldte flyvninger ind en-

ten på private eller klubfly, så det er rigtigt flot og må bl.a. tilskrives vores flittige 

kasserers indsats med at indmelde flyvninger for elever og yngre piloter. Vi har i 

løbet af 2011 været oppe på i alt 72 aktive medlemmer. Der har været afholdt 

sommerlejr med god deltagelse og HY og P6 har været på Arnborg til et stræk-

flyvningskursus med Erik Trudsø og undertegnede. 

Ud over konkurrenceflyvning har der været gode flyveoplevelser fra Kaldred især 

i den første del af sæsonen. I et smalt vindue i sommer havde PFG’s medlem-

mer mulighed for at flyve på KF’s Dimona, der desværre havarerede kort tid ef-

ter. Siden har de to klubbers bestyrelser arbejdet på at finde ud af hvordan vi 

bedst kan finde en ny løsning på TMG-manglen. Herudover har drøftelser vedr. 

indkøb af et nyt svævefly præget en del af de 9 bestyrelsesmøder der har været 

holdt i løbet af året. Dette er lagt lidt på is indtil TMG situationen er afklaret.  

Martin Brødsgaard, Jon Steensen og Martin Hansen gennemførte et flot arrange-

ment for DTU´s KABS for at få udbredt kendskabet til PFG blandt de nye stude-

rende via disse studievejledere. Søren Zebitz arrangerede en tur til YouFly i Ros-

kilde, hvor man kunne prøve diverse flyvesimulatorer. Vi har nået 2 af de 3 mål-

satte arrangementer for studerende. Der er blevet indkøbt et HD-kamera som 

har resulteret i flere flotte filmklip på YouTube fra DM, Spring Cup og diverse 
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Kim C. Zambrano
formand@pfg.dk

andre flyvninger. Felipe er blevet afløst af Søren Zebitz som klubtræner. Joachim 

Hegelund er nu HI’er og Jeppe er blevet miljøansvarlig efter Thomas Bucka. Kri-

stina og Jon har påtaget sig opgaven med at skaffe nye medlemmer til klubben.  

Det har heller ikke skortet på festlighederne, og da Kaldred Flyveplads fyldte 50 

år i maj trodsede fest- og flyveglade svæve- og modelflyvere vejret for at fejre  

dagen med en storslået fest. Old Boys dagen er udvidet til en Old Boys og Fami-

liedag. Ud over de ”sædvanlige” fester blev der holdt en hyggelig nytårsaften på 

Kaldred.

PFG og Nordsjælland holder S-teori sammen på DTU i vinteren 2012. Holdet er 

ikke så stort som tidligere år med ca. 13 deltagere. Der undervises også i N-BEG 

i fællesskab. Vintervedligeholdene er i fuld sving og det ser lovende ud mht. 

champagne og lagkage. 

Vinterstemning på EKKL. 
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Kassererens spalte 

Axel Morgenstjerne
regnskab@pfg.dk

Idrætten ved DTU har besluttet at støtte Polyteknisk Flyvegruppe med 38.240 kr.  
i 2012 til følgende formål: 
* Halvering af kontingent for 18 DTU-studerende i 2012 til 140 kr. mdl. 
* Halvering af pris for prøvemedlemskab for 20 DTU-studerende i 2012. 
Vi er naturligvis meget glade for den flotte støtte fra Idrætten ved DTU. Det er en 
blanding af indsatser fra medlemmerne, der har synliggjort PFG på en god måde 
på DTU, som i den anledning skal påskønnes. Først og fremmest PR-gruppens 
ihærdige deltagelse i Åbent Hus og andre arrangementer på DTU, men også alle 
vore instruktører, som velvilligt flyver og skoler med alle slags studerende, uan-
set om de blot kommer for en enkelt oplevelse eller om de har mere langsigtede 
mål. PFGs prøvemedlemskabsordning og introture er værdsat, da de beriger de 
alsidige muligheder på DTU for studerende, herunder udvekslingsstuderende. 
Af administrative årsager foreslår bestyrelsen, at kontingentet på 140 kr/md skal 
gælde alle studerende (op til kandidatgrad), mens prøvemedlemskabet til 400 kr 
kun tilbydes DTU-studerende, og prisen på 800 kr fastholdes for andre. 
Medlemsstatistik februar 2012:
65 aktive medlemmer (19 studerende) 
90 passive medlemmer og 4 udlandsmedlemmer 
I alt 159 medlemmer 
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Revideret årsregnskab for 2011 
DRIFTREGNSKAB 2011  Budget  2010 2009 
Udgifter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Flyforsikringer 46.808,00  63.071 74.336 

Flyforsikring minus returpræmie  52.668 40.696 

Faldskærmsvedligeholdelse 4.760,50  6.477 8.740 
Flyvedligeholdelse 35.532,37  27.675 34.887 
Flylån  473 1.397 
Instrumenter 972,97  1.540 2.284 
Brændstof til turbofly P2 og HY 2.921,96  1.761 1.518 

Svæveflyudgifter ialt  90.995,80 88 100.997 123.163 
     

Udgifter prøvemedlemmer  2.923,83 5 4.620 2.340 
     

Vedligehold transportvogne 2.294,90  7.773 2.175 
Trailerlåse Discus-vogne  2.045
Transportvognsforsikringer 1.318,00  1.810 1.736 
Vægtafgifter 687,50  770 781 

Transportsvognsudgifter i alt  4.300,40 9 12.398 4.692 
     

OY-DHP: forsikring og gebyr 19.126,00  22.815 23.124 
Hangarleje 6.000,00  4.500 2.000 
Benzinkøb 10.718,18  11.078 0 
Vedligeholdelse (dette år) 10.250,88  465 11.770 
Vedligeholdelse (regninger fra sidste år)     11.556 

OY-DHP udgifter ialt  46.095,06 43 38.858 48.450 
     

Jordradio mm 176,00  352 414 
Hangar og svæveflyveplads 3.790,94  297 1.435 
Telthangar 2.540,00  2.911 2.231 
Ansvarsforsikring køretøjer 1.875,00  1.825 1.520 

KF/PFG-fællesmateriel  8.381,94 7 5.385 5.600 
     

Flyvepladsafgift 47.500,00  46.900 42.500 

Flyveplads  47.500,00 52 46.900 42.500 
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Klubhus el 28.932,03  16.673 18.340 
Klubhus elforbrug kWh: 12179  kWh: 11868 9494 

Klubhus vand 4.700,50  3.281 2.465 
Klubhus vandforbrug m3: 179  m3: 202 172 

Drift af klubhus 21.495,74  15.516 22.555 
Rengøring klubhus 9.755,00  9.591 10.195 
Forsikringer 9.076,00  8.124 7.802 

Klubhusudgifter ialt  73.959,27 60 53.184 61.357 
     

Værkstedsudgifter 5.317,35  4.399 5.280 
Værktøj og materialer 6.672,92  11.613 14.639 
Kalibreret værktøj og instrumenter 7.037,50  1.154
Forsikring bygn. 237 10.995,00  10.957 10.456 
Varme bygn. 237 (PFGs andel) 38.838,61  36.379 35.880 

Værksted ialt  68.861,38 65 64.502 66.256 
     

Polyt-S  0,00 3 0 718 
     

Telefonafgifter og bredbånd 4.506,13  8.272 7.379 
IT-hardware EKKL 1.000,00  1.531
Internet, domæner og servere 237,50  238 878 

Telefon og internet netto  5.743,63 9 8.509 9.787 
     

Kontorartikler 1.041,99  1.532 1.854 
Porto 4.977,25  1.688 5.470 
Kørsel  46 50 
Tryk af PFG-nyt 10.890,50  2.933 11.355 

Administrationsudgifter ialt  16.909,74 15 6.198 18.729 
     

Kontingenter DSvU, KDA o.a.  93.726,71 95 89.589 91.278 
     

Instruktørkurser 17.110,00     
Materielkontrollantkurser 1.200,00  268 600 
Øvrige kurser 448,00  1.200 1.854 

Kurser m.m.  18.758,00 10 1.468 2.454 
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Renter+gebyrer Danske Bank 40,00  115 0 
Gebyrer BasisBank  300 300 
Gebyrer ThyDirekte  50
Medlemsrenter 4.677,65  16.513 27.979 
PBS-gebyrer 4.643,51  4.374 4.583 

Renteudgifter og gebyrer ialt  9.361,16 22 21.352 32.862 
     

Refusion for hjemhentning 368,00  460 830 
PR 243,00  1.021 80 
SM og PFG-Cup mm 171,63  2 223 2.885 
EKKL 50 års Jubilæum 5.098,00  5
Øvrige diverse udgifter 2.049,90  2 3.796 13.664 

Diverse udgifter ialt  7.930,53 9 5.500 17.458 
     

Ordinære udgifter  495.447,45 492 459.461 527.644 
     

Ekstraordinære udgifter:      
Afskrivning debitorer og kreditorer  0  70 
Hensættelse til Polyt-5  90.900  
Selvrisiko Polyt 5  5.000
Værksted (2011: Udelys v/køkken) 9.978,30  32.153 
Klubhus (2011: Nye vandvarmere) 14.348,44  29.779 
Klubhus tagryg reparation 5.459,88     
Plænetraktor klubhus 8.350,01     
Hangartag     75.449 

Ekstraordinære udgifter ialt  38.136,63 0 95.900 137.452 
     

Totale udgifter  533.584,08 492 555.361 665.095 
     

Driftsoverskud  50.574,02 69 96.082 14.401 
     

      

Balance  584.158,10 561 651.443 679.496 
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DRIFTREGNSKAB 2011  Budget 2010 2009 
Indtægter kr. kr. tkr. kr. kr. 

     
Flyveafgifter 71.990,75  80 76.055 70.397 
GF-præmie retur    10.403 33.640 

Indtægter svævefly ialt  71.990,75 80 86.458 104.037 
     

Indtægter prøvemedlemmer  4.800,00 5 8.800 3.000 
     

Slæb af PFG klubfly 5.344,00   11.675 0 
Slæb for PFG privatejere 1.536,00   525 0 
Slæb for KF og andre 15.053,00   1.628 0 
Privatflyvning 684,00   2.178 322 

Indtægter OY-DHP ialt  22.617,00 25 16.006 322 
     

Indtægt spilstarter 50.922,00   45.919 58.525 
Antal spilstarter 1216   1146 1464 

Spiludgifter -39.642,09   -28.040 -46.094 
kr/start 32,60   24,47 31,49 

Overskud spilregnskab (PFG)  11.279,91 12 17.879 12.431 
     

Pladsafgift privatejere 8.400,00  16 8.162 8.450 
Telthangar, hangar og carport 2.900,00  2 6.435 3.030 
Hytteafgifter 31.450,00  31 30.600 31.140 

Flyvepladsindtægter  42.750,00 49 45.197 42.620 
     

Overskud festkasse 3.676,00   7.868 10.437 
Ophold og overnatning klubhus 6.897,00   6.136 4.237 

Klubhusindtægter i alt  10.573,00 14 14.004 14.674 
     

Flyve-Auto Fond 8.547,18  8 8.826 8.704 
P-afgifter 14.300,00  10 8.200 7.400 
Varmedækning OY-DHP genopbygning     4.786
Udleje     200

Værkstedsindtægter i alt  22.847,18 18 17.026 21.091 
     

VHF og S-teori-kursus  1.307,50 0 2.405 23.027 
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Renter BasisBank 140,63   1.159 2.423 
Renter ThyDirekte 463,38   46 2.953 
Medlemsrenter 3.261,52   1.790 2.222 

Renteindtægter ialt  3.865,53 2 2.995 7.597 
     

Kont. ingeniører m.fl. 243.319,00   234.198 222.070 
Kontingenter studerende 68.640,00   67.091 51.483 
Kont. udlandsmedlemmer 1.000,00   1.470 940 
Kontingenter passive 31.450,00   31.320 31.577 

Forfaldne kontingenter ialt  344.409,00 351 334.079 306.070 
     

Barografkalibrering   0 2.923 253 
Bladpuljen 3.055,78   2.927 1.315 
SM og PFG-Cup deltagergebyr 3.500,00  3 2.800 3.200 
Øvrige diverse 955,00  2 1.845 4.760 

Diverse indtægter ialt  7.510,78 5 10.495 9.527 
     

Ordinære indtægter  543.950,65 561 555.343 544.396 
     

Jørgen Bachmanns mindefond 38.136,63    135.000 
Indtægt Jubilæumsbog 200,00   200 100 
Indtægt PFGs Sangskat 400,00     
Fonde, gaver, arv 1.470,82     
Astir-vinge fra XHD solgt til Israel    5.000
Løndækning Polyt 5 forsikringssag    88.900  
Trukket på hensatte midler/
periodisering    2.000

Ekstraordinære indtægter  40.207,45 0 96.100 135.100 
     

Totale indtægter  584.158,10 561 651.443 679.496 
     

Balance  584.158,10 561 651.443 679.496 
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STATUS 2011  2010 2009 
Aktiver kr. kr. kr. kr. 

Indestående i ThyDirekte 9.885,04  570 8.578 
Indestående i BasisBank   47.159 2.423 
Indestående i Danske Bank 0,00  104.052  
PBS periodisering 22.475,72  21.902 16.519 
Con Sejl, PFG tilgode    7.875
OY-DHP forsikring, PFG tilgode    11.016 
Gaver til PFG hos DSvU 25.300,00  11.850 286.500 
Omsætningsaktiver  57.660,76 185.532 332.910 

OY-PFX (P6) 220.000,00  235.000 245.000 
OY-JGX (HY) 370.000,00  385.000 395.000 
OY-PJX (A3) 105.000,00  115.000 135.000 
OY-PKX (P4) 130.000,00  135.000 150.000 
OY-ZWX (ZW) 110.000,00  115.000 125.000 
OY-PXF (P2) 790.000,00  785.000 810.000 
Værdi af svævefly  1.725.000,00 1.770.000 1.860.000 

Værdi af OY-DHP  200.000,00 200.000 200.000 

Radiomateriel 34.500,00  29.500 29.500 
Flyinstrumenter 133.000,00  133.645 133.645 
Faldskærme 20.000,00  24.000 24.000 
Transportvogne 350.000,00  215.000 244.700 
PFG's andel af spil mm 56.469,50  48.750 30.000 
PFG's andel af Suzuki 5.000,00  6.000 7.000 
PFG's andel af Ferguson-traktorer 4.000,00  5.000 5.000 
Værdi af hjælpemateriel  602.969,50 461.895 473.845 

PFG's andel af telthangar 10.000,00  10.000 10.000 
PFG's andel af benzintankanlæg 45.000,00  45.000 45.496 
Værkstedsmateriel 15.000,00  15.000 15.000 
Kædesav 2.497,50    
Polyt-S 6.820,00  6.820 6.820 
Projektor SimLab   1.000 2.000 
HD-kamera m. tilbehør 3.494,00    
Vejrstation klubhus/briefingportal 11.276,00  11.276  
Værdi af øvrigt materiel  94.087,50 89.096 79.316 

Kalundborg Flyveplads ApS  42.000,00 42.000 42.000 

Aktiver ialt  2.721.717,76 2.748.524 2.988.071 



13

Bemærkninger til aktiver       
         
- Svævefly De angivne værdier er forsikringsværdier eksklusive radio, instrumenter, 
  faldskærm m.m.      
         
- OY-DHP Den angivne værdi er skønnet og inkluderer ikke radio og instrumenter. 
  Forsikringsværdien er 250.000,00     

         
     2011  2010 2009 

- Radiomateriel OY-JGX Becker-radio 6.000,00   5.000 5.000 
 OY-PJX Becker-radio 6.000,00   5.000 5.000 
 OY-PXF Becker-radio 6.000,00   5.000 5.000 
 OY-PFX Becker-radio 6.000,00   5.000 5.000 
 OY-PKX Becker-radio 6.000,00   5.000 5.000 
 OY-PJX gl. FV-radio 500,00   500 500 
 OY-DHP  2.000,00   2.000 2.000 
 Jordradioer 2.000,00   2.000 2.000 
    34.500,00  29.500 29.500 
        

- Flyinstrumenter OY-PJX  10.000,00   10.000 10.000 
 OY-PXF  24.000,00   24.078 24.078 
 OY-PKX  7.000,00   7.000 7.000 
 OY-ZWX  7.000,00   7.000 7.000 
 OY-PFX  15.000,00   15.000 15.000 
 OY-JGX  10.000,00   10.000 10.000 
 Colibri  4.000,00   4.000 4.000 
 Colibri med FLARM 10.000,00   10.567 10.567 
 4 Volksloggerer 16.000,00   16.000 16.000 
 OY-DHP  30.000,00   30.000 30.000 
    133.000,00  133.645 133.645 
        

- Faldskærme OY-PJX 2 stk 0,00   4.000 4.000 
 OY-PXF 2 stk 6.000,00   6.000 6.000 
 OY-JGX  3.000,00   3.000 3.000 
 OY-PFX  3.000,00   3.000 3.000 
 OY-PKX  3.000,00   3.000 3.000 
 OY-ZWX  3.000,00   3.000 3.000 
 Slimfit OY-PKX 2.000,00   2.000 2.000 
    20.000,00  24.000 24.000 
        

- Transportvogne Duo Discus vogn 110.000,00   70.000 85.000 
 Discus bT vogn 70.000,00   50.000 50.000 
 Discus CS vogn 110.000,00   70.000 84.700 
 Junior vogn 30.000,00   15.000 15.000 
 ASK-13 vogn 30.000,00   10.000 10.000 
    350.000,00  215.000 244.700 
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STATUS 2011  2010 2009 

Passiver kr. kr. kr. kr. kr. 
     

Gæld til KF  9.285,73  24.749 23.121 
Gæld til PF-Auto  25.554,63  18.322 29.727 
Periodisering  50.345,70  26.900 2.000 
Medlemsdebitorer -38.516,45   -34.871 -75.106 
Medlemskreditorer 129.380,99   287.638 660.179 
Medlemmer netto  90.864,54  252.767 585.073 

Gæld i alt  176.050,60 322.738 639.921 
Gæld - Omsætningsaktiver  118.389,84 137.205 307.011 

     
Hensat OY-DHP  188.500,00  190.900 100.000 
JB's mindefond  103.975,42  139.422 109.396 
Nøglekonto  8.681,46  8.481 7.481 
Ølkasse værksted  2.018,00  0 0 
Gaver via DSvU 25.300,00   11.850 286.500 
Ubrugte gavebeløb primo 448.912,08   467.088 231.084 
Vognporte klubfly  Budget: 120 tkr  
Ny Spillastbil -7.719,50 Budget:   40 tkr  
Brugt gavebeløb -7.719,50 -30.026 -50.496 
Ubrugt gavebeløb ultimo  466.492,58  448.912 467.088 

Hensatte midler  769.667,46 787.715 683.965 
     

Omsætningspassiver  945.718,06 1.110.453 1.323.886 
     

Egenkapital primo  1.638.071,07  1.664.185 1.704.784 
Driftsoverskud  50.574,02  96.082 14.401 
Opskrivninger  145.000,00    
Nedskrivninger  -57.645,39  -122.196 -55.000 

Egenkapital ultimo  1.775.999,70 1.638.071 1.664.185 
     

      

Passiver ialt  2.721.717,76 2.748.524 2.988.071 
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Budget for driftsregnskab 2012 
Real
2011 

Budget 
2012     

Real
2011 

Budget 
2012 

Udgifter   tkr. tkr.  Indtægter tkr. tkr. 
Svævefly   91 95  Flyveafgifter  72 80 
Prøvemedlemmer  3 10  Prøvemedlemmer  5 8 
Kampagne   10  Kampagne   18 
Transportvogne  4 10  Spilregnskab  11 10 
Polyt 5   46 50  Polyt 5   23 30 
KF/PFG-fællesmateriel 8 8  Pladsafgift privatejere 8 8 
Flyvepladsdrift  48 52  Telthangar, hangar og carport 3 3 
Klubhus   74 70  Hytteafgifter  31 32 
Værksted  69 65  Klubhus   11 12 
Polyt S   0 1  Værkstedsindtægter 9 9 
Telefon og internet  6 5  P-pladser værksted 14 10 
Administration  17 18  Barografkalibrering  0 0 
Kontingent DSvU/KDA m.fl. 94 98  Kontingenter  344 320 
Instruktørkurser mm 19 4  VHF- og S-teorikurser 1 1 
Renter og gebyrer  9 15  Renter   4 3 
SM på EKKL  1 1  SM deltagergebyr  4 3 
PR     5  PR      
Diverse   7 2  Diverse   4 2 

Udgifter i alt  496 519  Indtægter i alt  544 549 
          

Ekstraordinære udgifter  Ekstraordinære indtægter  
Klubhus   28 15  Mindefond mm  40 30 
Værksted  10 15  Tilskud, Idrætten. v. DTU 38 

Ekstraordinære udg. i alt 38 30  Ekstraordinære indt. i alt 40 68 
          

Totale udgifter  534 549  Totale indtægter  584 617 
Driftoverskud  50 68       

           
Balance  584 617  Balance  584 617 

           

Budget for anvendelse af gaver        
Vognporte klubfly  0 120  Gaver anvendt til vognport 0 120 
Anskaffelse af ½ TMG  200  Gaver anvendt til flykøb 0 200 
Ny spillastbil  8   Gaver anvendt til ny spillastbil 8  
Gavedækkede indkøb 8 320  Gaver anvendt  8 320 
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Forslag til FULDSTÆNDIGT TAKSTREGULATIV 
for perioden 1.4.2012 til 31.3.2013 

1. Kontingenter  

a.  Aktive medlemmer                       460,00 kr/md. 
b.  Aktive medlemmer, der er studerende (op til kandidatgrad)  140,00 kr/md.* 
c.  Udlandsmedlemmer                                       510,00 kr/år. 
d.  Passive medlemmer                                  375,00 kr/år.      
e.  Livstidsmedlemmer                                        Kontingentfrie. 
f.  Indskudsmedlemmer      Kontingentet afhænger af indskuddets størrelse. 

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

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

Kontingent opkræves forud og debiteres den sidste i hver måned. Kontingent  for ud-
landsmedlemmer og passive medlemmer debiteres kun den 30. april. 

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

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

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

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

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

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

*) Kontingentet for studerende er halveret fra 280 kr/md til 140 kr/md takket være tilskud 
fra Idrætten ved DTU.
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2. Flyveafgifter
    PXF, JGX  PFX  PJX, PKX, ZWX PXF (A- og B-elever)  Faktor 
1. time   240,00 kr/t     180,00 kr/t     126,00 kr/t   160,00 kr/t   100% 
2. og 3. time   204,00 kr/t     153,00 kr/t  107,00 kr/t   136,00 kr/t     85% 
4. time ff.      120,00 kr/t  90,00 kr/t      63,00 kr/t    80,00 kr/t     50% 

Afgiften opkræves pr. minuts flyvetid, dog mindst 10 min/flyvning. Tiden regnes inkl. start. 
For flyvninger, der er udsat for wirebrud med efterfølgende landing lige frem, beregnes 
hverken flyve- eller startafgift, medmindre der er tale om simuleret wirebrud (skoling og 
PFT). PXF elevtakst gælder kun flyvning med start på Sjælland og hvor der er anført 
”elevtakst” i flyjournalen. 
Brug af motor i turbo-fly er inkluderet i flyveafgiften. 

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

For gæster af PFGs medlemmer opkræves de normale start- og flyveafgifter via værtens 
medlemskonto. 

For "fremmede gæster" gælder en fast takst på kr. 200,- som inkluderer spilstart og indtil 
30 minutters flyvning. For studerende er taksten dog kun kr. 100,-. Ved længere flyvninger 
adderes efter de første 30 minutter 4 kr pr. ekstra minut. Benyttes flyslæb adderes diffe-
rencen mellem slæbet og en spilstart. Piloten opkræver selv hele beløbet af gæsten og 
debiteres på sin medlemskonto. 

3. Prøvemedlemmer

Et prøvemedlemskab koster 800,- kr. For DTU-studerende koster et prøvemedlemskab 
dog kun 400,- kr takket være tilskud fra Idrætten ved DTU. Prøvemedlemmer betaler for-
ud. Prøvemedlemskabet følger DSvU’s regler og omfatter 10 flyveture med spilstart in-
denfor 45 dage samt en logbog. Dage i perioden fra 1. nov til 1. april medtælles ikke. 

4. Kampagnemedlemmer 

Som kampagnemedlemmer optages studerende, som ikke har dyrket svæveflyvning før.  
Kampagnemedlemmer indmeldes i PFG, DSvU og KDA, og betaler 4500 kr for medlem-
skab, fri flyvning og spilstarter frem til nytår. Derefter overgås til normalt aktivt medlem-
skab med månedlige kontingentbetalinger. Betaling foretages via PBS og kan efter aftale 
ske i rater. Ved ratebetaling tilskrives renter ifølge PFGs rentetakster. Flyslæb o.a. beta-
les over PBS. 

5. Loft på flyveafgifter

Indenfor et kalenderår er der en beløbsgrænse for et medlems personlige flyveafgifter på 
5000,00 kr. 

Senest ved årets udgang opgøres de opkrævede flyveafgifter i året for hvert medlem, og 
medlemmer der er blevet opkrævet mere end beløbsgrænsen, får det overskydende be-
løb krediteret. 
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6. Spilstarter

Taksten er fastsat til         41,00 kr/start. 
For visse starter med wirebrud gælder særlige regler, se pkt. 2. 

7. Flyslæb.

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

PFG og KF medlemmer/fly     1700,00 kr/tt 
Øvrige          2400,00 kr/tt 
Hjemhentning        1300,00 kr/tt 
Træningsflyvning Polyt-5 piloter      900,00 kr/tt 

Nødvendig testflyvning betales af PFG. 

8. Hjemhentningstakster 

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

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

9. Klubhus

For overnatning i fællessovesalen betales ingen afgift. For benyttelse af kamrene samt 
værelserne i annekset, opkræves en afgift for overnatning på 50,00 kr/nat/rum. Medlem-
merne er forpligtet til selv at skrive sig på overnatningslisterne ved benyttelse af kamre og 
anneks.  

Piloter, der ikke er medlemmer af PFG, opkræves en afgift på 50,00 kr/døgn for overnat-
ning i klubhus eller på teltplads. 

Benyttelse af klubhus til formål, der ikke er i forbindelse med flyvedage, aftales med klub-
husformanden. Der aftales afregning af el-forbrug mm. Der betales en afgift for ikke-
medlemmer på 50,00 kr/person/døgn. 

10. Hytter

Aktive medlemmer, der ejer mindre overnatningshytter beliggende på et areal i umiddel-
bar nærhed af klubhuset, opkræves pr. 1. juni en årlig grundleje på ialt 1900,00 kr. 

Hytter, der kommer i ejerskab hos en person, der ikke er aktivt medlem, skal sælges til et 
aktivt medlem eller fjernes på ejerens foranledning inden 6 måneder. 

11. Flyveplads EKKL 

Private fly stationeret på EKKL opkræves pr. 1. maj en årlig afgift på 700,00 kr/fly. 

Benyttelse af svæveflyhangar, telthangar og klubbernes carporte koster yderligere årlig 
afgift på 1200,00 kr/enhed, eller en halvårlig afgift på 700,00 kr/enhed. En enhed svarer til 
en transportvogn, og minimumstakst er 1 enhed. Afgift for telthangar og carport opkræves 
pr. 1. maj og pr. 1. november. 
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12. Værkstedet
Benyttelse af værkstedet skal aftales med værkstedslederen, under hensyn til PFGs 
værkstedsbehov.
Fremmede fly betaler et værkstedsgebyr på 1200 kr for de første 2 uger, derefter 1200 kr 
pr. påbegyndt uge. Benyttes værkstedet kun 1 dag betales 300 kr. Flyvevåbnets og 
DaSK’s svævefly er undtaget. 
Parkeringspladsen ud for værkstedsbygningen kan i de perioder, hvor PFG ikke selv skal 
råde over den, i et vist omfang benyttes af medlemmerne til private formål mod betaling af 
P-afgifter, som vist nedenfor. Enkeltstående benyttelse af parkeringspladsen i under 1 
døgn pålægges ikke P-afgift. Transportvogne til fly, der betaler afgift på EKKL eller til 
værkstedet, pålægges ikke P-afgift. 

Aktive medlemmer                              100,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Passive medlemmer og andre                 200,00 kr. pr. påbegyndt uge 
Enhver længere benyttelse af parkeringspladsen aftales med værkstedsledelsen og med-
deles kassereren. 
13. Renter
Afgifter for opnåede ydelser er principelt forfalden til betaling med øjeblikkelig virkning. 
Renter for debetposteringerne pålignes først i den efterfølgende måned. Renter beregnes 
efter nedenstående regler: 
Medlemmer samt udmeldte medlemmer, der er i restance, debiteres månedlige renter på 
1,25%. Det svarer til 16,1% årlig nominel rente. Men p.g.a. PFGs renteberegning er ÅOP 
kun 6% ved afvikling på 1 år, og ved meget langsom afvikling er ÅOP 13%. 
Medlemmer, der er i kredit, tilskrives månedlige renter på 0,12%. Det svarer til 1,45% årlig 
effektiv rente. Renterne beregnes af månedens primosaldo tillagt alle de i den pågælden-
de måned af medlemmet præsterede indbetalinger til og udlæg for PFG. Indbetalinger 
skal i rentesammenhæng være på PFG’s konto inden månedens slutning, eller indbetalin-
gen skal ske automatisk via PBS. Hvis det beløb, der skal betales renter af, ligger mellem 
-200,00 kr og 200,00 kr, beregnes der ikke rente. 
14. Andet
- Depositum for systemnøgle til bygn. 237 og klubhuset på EKKL kr. 300,00.  
- Gebyr for udlån af værktøj fastsættes af værkstedsledelsen. 
- Tilskud til deltagere i danske svæveflyvekonkurrencer: PFG betaler tilmeldingsgeby-

ret for studerende. 
-  Deltagelse i instruktørkurser: PFG dækker deltagergebyret og rejse med offentlige 

transportmidler. 
-  Selvrisiko på PFGs forsikringer, i forbindelse med skader forvoldt af medlemmer, 

betales af PFG. Undtaget er særlige tilfælde, hvor dækning af selvrisiko er specifi-
ceret ved aftale med bestyrelsen. 
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PFG bestyrelsereferat 8. november 2011 
8. november 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 

Til stede 

Kim Zambrano (KCZ) 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN) 
Axel Morgenstjerne (AXM) 
Joachim Hegelund (JHE) 
Kristina Hansen (KH) 
Martin Brødsgaard (MAB), Suppleant 

Ad 1, Godkendelse af referat: Referat godkendt. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post 

Møde med KF 

Der har været afholdt møde mellem PFG og KF fredag den 21. oktober. Fra PFG deltog 
blandt andet KCZ og AXM. KF orienterede, at de har planer om køb af en Super Dimona 
med slæbefunktion og inviterede PFG til et fælleskøb. PFG stillede sig positiv til invitatio-
nen, men foreslog at lade KF slæbepiloter flyve Polyt 5 på samme vilkår som Jan Jarshøj 
og i stedet nøjes med køb af en TMG uden slæbefunktion. Det blev blandt andet begrun-
det, at det ikke ses nødvendigt at have mere end ét slæbefly på pladsen og TMG behovet 
derfor kan indfries af et mindre bekosteligt fly. KF mente ikke umiddelbart, at der var inte-
resse for en sådan ordning og fastholdt forslaget om fælleskøb af en Super Dimona med 
slæbefunktion. 

PFG vil bede KF genoverveje forslaget om, at lade KF slæbepiloter flyve Polyt 5 på sam-
me vilkår som Jan Jarshøj og i stedet indgå i fælleskøb af en TMG uden slæbefunktion 

I forbindelse med diskussionen om fælleskøb af en TMG blev det spurgt om KF vil være 
interesseret i køb af en Junior. KF meddelte, at det kunne have interesse, men at køb af 
TMG er af højere prioritet. 

I PFG bestyrelse blev salg af en Junior diskuteret. Som forholdene og strækbetingelserne 
til P6 er på nuværende tidspunkt, er der ikke stemning for at sælge en Junior. 

Foruden flykøb blev renoveringen af vognportene tillige diskuteret. Der var enighed om, at 
projektledelsen ligger hos PFG, der også betaler for vognportene. Såfremt KF får behov 
og der er ledig plads, må de leje sig ind på en vognport. Den anden del af projektet er 
garage til spillet. Der var enighed om, at bygningerne skal være adskilt og at garagen er 
et fælles projekt, hvor udgifterne deles. Det forventes at der støbes betongulv til både 
vognportene og garagen. Lars Sverre Rasmussen (LSR) og JHE kontaktes med henblik 
på projektforslag. 
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Joachim Hegelund 
jhe@lecco.dk

Sæsondebriefing 

Der er annonceret sæsondebriefing torsdag den 10. november. LSR er dog ikke i Dan-
mark den dag. KCZ aftaler et nyt tidspunkt med flyvechefen og melder ud til medlemmer-
ne herom. 

Til orientering 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at DTU er ved at købe eller har købt Hempel 
fabrikkens arealer og opfordres til at der igangsættes et PR arbejde. Bestyrelsen følger 
sagen. 

Ad 3, Emner til beslutning 

Vognporte i forhold til EKKL vedligehold 

Mikkel Wahlgreen har spurgt, om EKKL sjakket også skal tage bestik af vognportene. Det 
blev klarlagt, at klubhuset og det tilhørende klubhusområde har første prioritet. Såfremt 
der er tid og overskud kan vedligeholdelse af EKKL flyveplads dernæst følge. KH sørger 
for at orientere herom. 

Ad 4, Eventuelt 

Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling blev aftalt afholdt den 14. marts 2012. 

Ad 5, Næste møde: Ikke aftalt. 



22

F-16 simulator arrangement 
Den 16. januar 
var vi en gruppe 
fra PFG nede 
for at prøve F-
16 simulatorer-
ne hos You-Fly i 
Roskilde, hvor vi 
hver især skulle 
”flyve” i 30 mi-
nutter.

Selve centret 
var opbygget 
som en ventesal 
i en lufthavn og 
udover de 3 F-
16 simulatorer 
var der også en 
R-22 Helikopter 
simulator og modelfly simulator, som var til fri afbenyttelse når det ikke var ens 
tur til at flyve F-16. 

Efter en kort briefing hvor vi fik en kort gennemgang af styringen og instrumen-
terne, var det ellers bare med at komme i gang.  Cockpittet var meget detaljeret 
lavet og havde fuldt funktionelle instrumenter med blandt andet Heads-up dis-
play så man fik faktisk fornemmelsen af at sidde i en rigtig F-16.  Der var tilkoblet 
4 projektorer så man har billede i både front,siderne og i loftet. Det var dog ikke 
et særligt klart billede, hvilket gjorde det var lidt svært at se når man kiggede 
igennem HUD displayet, dette var dog ikke noget stort problem. Selve kontrollen 
var relativ nem og har man prøvet at flyve før, eller spillet flysimulator så kommer 
man rimeligt hurtig ind i det. Det sværeste var at vænne sig til joystikket hvor 
man ikke har noget fysisk feedback, her reagerer den alene på det tryk man på-
virker den med. Så de første 15 minutter gik med at flyve rundt for sig selv og få 
styr på kontrollen og det sidste kvarter gik så  med dogfights imod hinanden. 

Udover F-16 simulatorerne var deres R-22 helikopter simulator også et stort hit. 
Den var noget mere udfordrende at flyve og føles lidt som at balancere ovenpå 
en badebold. Detaljerne i det brugte kort var meget imponerende, f.eks. var man-
ge bygninger modelleret op så man f.eks. kunne prøve at lande på riget, eller 
lande inden i parken. 

Alt i alt var det en fed oplevelse så det var helt klart de 500 kr værd og kan klart 
anbefales til alle med en drøm om at flyve F-16. 

Patrick  Westergaard
palle23@gmail.com 
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Luftdygtige fly til sæsonstart? 

Alt tyder lige nu på, at vi får nogle fly klar til at flyve sæson 2012 ind når flyvesæ-
sonen starter lørdag d. 24. marts 2012. Men der er stadig lidt arbejde, som skal 
gøres. 

K13-sjakket gjorde før nytår et godt stykke arbejde med at få vedligeholdt vores 
tosædede skolefly med Martin Brødsgaard som sjakbajs. Desværre kom flyets 
ene vinge ud for et uheld på værkstedet, men er nu blevet repareret og de invol-
verede medlemmer fra sjakket gav en kvaje-snaps til julefrokosten.  For at have 
plads på værkstedet til næste hold fly, blev K13 kørt til Kaldred. Poul Gregert har 
fået overdraget sjakbajsansvaret nu, da Martin flytter til Århus. Inden alt for læn-
ge (hvis ikke allerede gjort) hentes K13 tilbage til Lyngby for at få malet reparati-
onen samt at blive synet.  

P2 har været på værksted her efter nytår og er nu næsten klar. Stefano Fazzi er 
sjakbajs her. Der mangler kun det formelle papirarbejde, som planlægges at bli-
ve udført i de kommende uger. I løbet af marts vil sjakket sørge for at transport-
vognen også bliver vedligehold. Så P2 og alt P2 udstyr forventes klar til sæson-
start. Juniorsjakket, med Mike van der Poel som bajs, har for længst sikret os to 
færdigsynede fly. Super arbejde! Mindst én junior er allerede kørt til Kaldred. 
Lars Theil har styret sjakket på de to Discus’er. Begge fly er så godt som færdige 
med vinteroverhalingen men mangler at blive synet.  

Polyt 5 sjakket med Lars Sverre i spidsen venter på lidt varmere vejr, men skal 
så i gang med vedligehold. Polytten står i hangaren nu, men den blev luftet en 
weekend i februar. Vedligehold af spillet er fordelt mellem KF og PFG som det 
plejer og er gået i gang. Her er Niels Madsen sjakbajs. Kaldred sjakket, med Mik-
kel Wahlgreen som sjakbajs, har taget hul på at få gjort loftet i stuen færdigt. Så 
der er blevet spartlet imellem loftpladerne mindst én gang nu. Planen er at få det 
slebet og spartlet endnu en gang. Om vi når at få loftet malet i denne omgang 
ved vi ikke helt. Desuden har der jo været indbrud, så der ligger muligvis også 
nogle opgaver for sjakket i at få ryddet op efter det.   

Alle svæveflyene har ikke fået fornyet ARC - endnu. Men vi gør hvad vi kan, for 
at få det hele i hus inden sæsonstart. 
Generelt er det gået rigtig fint med vin-
tervedligeholdelsen af svæveflyene i år. 
Vi kan stadig blive bedre, men det kom-
mer nok når vi har prøvet rutinerne med 
de nye papirer et par gange. 

Mange tak for rigtig godt arbejde fra 
især klubbens værkstedsleder, Joachim 
Hegelund, alle sjakbajserne og materiel-
kontrollanterne! Kristina Hansen 

krihansen@gmail.com 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2012 
Hvornår Hvad Hvor 

Marts
Lør. 3. mar. kl. 10-16 
Ons. 14. mar. kl. 19:30 
Man. 19. mar. kl. 19:30 
Ons. 21. mar. 
Lør. 24. mar. 
Fre. 23. mar.—fre. 30. mar. 

Repræsentantskabsmøde 
Generalforsamling 
PFT-aften 
Tilmeldingsfrist 1. S-teoriprøve 
Sæsonstart
PR: Operation ”Nye medlemmer” 

Vissenbjerg Storkro 
DTU Lyngby 208/51 
DTU Lyngby 210/162 

Kaldred 
DTU, DTV / DTIC 

April
Ons. 11. apr. kl. 19:00 
Søn. 22. apr.—lør. 28. apr. 

S-teoriprøve 1 
Spring Cup 2012 

DTU Lyngby 208/51 
Skinderholm, Herning 

Maj
Fre. 4. maj — søn. 6. maj 
Tor. 17. maj—søn. 27 maj 
Ons. 23. maj 

SM 2012, 1. del 
Danmarksmesterskaberne 2012 
Tilmeldingsfrist 2. S-teoriprøve 

Kaldred 
Arnborg 

Juni
Lør. 2. jun. 
Ons. 6. juni kl. 19:00 
Lør. 23. juni 
Lør. 30. juni — søn. 15. juli 

Familie– og Old Boys-dag 
S-teoriprøve 2 
Sct.Hans aften 
Sommerlejr

Kaldred 

Kaldred 
Kaldred 

Juli
Lør. 7. juli Kofest Kaldred 

August
Fre. 24. aug.— søn. 26. aug. SM 2012, 2. del ØSF, Kongsted 
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