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Formandens dragehale 

                   

 

 

 

 

 

Flyvegruppens bedste aktiv er selvfølgelig vore flyvemaskiner, dernæst er det 
vores flotte klubhus på Kaldred og bygning 237.  Bygning 237 er noget helt 
specielt inden for dansk svæveflyvning, idet det er bygget med henblik at huse 
projekter i forbindelse med flyvning. Derfor har vi nok Danmarks største værksted 
til at til at bygge fly. Der har været huset mange spændende projekter i bygning 
237, såsom bygning af slæbefly, svævefly og simulatorer. 

Det er nok svært af forestille sig at vi igen begynder at bygge svævefly og 
motorfly, men derfor er der sagtens mange andre ting som bygning 237 kan 
bruges til, og som er relateret til flyvning, her er par eksempler:  

Droner, de bliver mere og mere avanceret og billigere og billigere. Skal PFG være 
med på vognen og finde noget unikt at bruge en drone til?-   

Generelt så bliver elektronik billigere og billigere med mere og mere funktionalitet. 
Så måske tiden er inden til at lave et billigt elektronisk variometer 

Kan vi udvikle vores simulator til at kunne bevæge sig, og således give indtryk af 
at man flyver rigtigt? 

Men bygning 237 kan bruges til endnu flere ting: S-teori undervisning, foredrag, 
julefrokost, gløggaften og ikke mindst hvis vores medlemmer har et teknisk 
problem med deres bil, cykel eller andet, så er det jo fantastisk at vi har et 
værksted hvor man lige kan smutte hen og få tingene lavet. Allerede her i efteråret 
har vi haft  2 arrangementer ,og den 9. oktober følger vi op med endnu klubaften, 
hvor der holdes foredrag om flyvning i Antarktis og om det nye supermateriale 
grafén.Så brug værkstedet, men husk at holde det ryddeligt, så medlemmerne 
synes det er rart at komme der, og også så vores værkstedsledelse kan holde 
blodtrykket i orden. 

 

 

Morten Hugo Bennick 

formand@pfg.dk  
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og lejren var en succes som de nok vil gentage. 

Solister, lokalpiloter og S-piloter 

I maj måned var der DM, 
hvor Polytten og KF’s Super 
Cub var udlånt til opslæb af 
DM-feltet. Desværre for DM-
piloterne var vejret ikke med 
dem, så det blev ikke til så 
meget flyvning, og da der 
kun blev to gyldige dage, 
kunne der ikke kåres mestre 
i de forskellige klasser. 
 
Allan Boll og Finn Passov skoler på 
Falken. Foto: Morten Bennick 

 
 
Lige inden DM-perioden brød vores spil sammen, så pludselig stod vi uden 
startfunktion på Kaldred, så gode råd var dyre. Men Morten fik hurtigt kontaktet 
Midtsjællands Flyveklub (MSF), og de tilbød, at vi kunne da bare tage et par fly 
med, som kunne stå opspændt i deres hangar. Så i første omgang, færgefløj jeg 
vores K-13 til Slaglille og sidenhen kom en Junior til pladsen. Der kunne sagtens 
have været taget flere fly med, og naturligvis også privatejede fly, men af en eller 
anden grund, var der ikke den store interesse. Vejret på Sjælland var, i 
modsætning til hvad de havde i Jylland til DM, faktisk godt de fleste dage. 
Selvom Danmark er et lille land, var der stor forskel på vejret i landsdelene. 
MSF lod os flyve i deres fly, ligesom en del af deres piloter nærmest fik tårer i 
øjnene ved synet af vores K-13 og ønskede at flyve i flyet. Så der blev fløjet en 
hel del starter i K-13. Jeg selv fik lejlighed til at flyve deres K-23. 
Og da Sverre Eplov var hjemkommet fra Fatraglide i Slovakiet, blev han overtalt 
til at foretage en certifikatprøve med Jonathan. Og efter diverse udfordringer 
stillet af kontrollanten, bestod Jonathan prøven. 
Et stort tak til MSF for deres gæstfrihed. Det er altid dejligt at være på Slaglille. 
Foruden Jonathan, har både Jon og Adam bestået den praktiske prøve til S-
certifikat med undertegnede som S-kontrollant. Et stort tillykke til de nye S-
piloter. Nu er det bare at udnytte det fine bevis på jeres færdigheder. 
Svend deltog i sommerlejren og havde stillet som mål, at han ville gå solo, og 
med stor indsats fra Svends og Kaisers side, lykkedes det også. Et stort tillykke 
til Svend. Nu skal du så lige gennem den sidste del af uddannelsen, så du også 
kan få et S-certifikat. 
Klubbernes fælleseje Falken har været flittigt brugt lige siden vi fik den leveret i 
april. Og i PFG lykkedes det hen over sommeren Jens Rytter, Michael Østerholm 
og Finn Passov at flyve solo på flyet og endda opnået ”begrænset flyvetilladelse/
Motorsvævefly”. Flere er påbegyndt skolingen på flyet, 
som lige pt. er ude af drift for at få det omregistreret. 

Lars Sverre Rasmussen 
lsr@pfg.dk 

mailto:krihansen@gmail.com
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En dag med nørdede flykonstruktøraspiranter 
Der lød den helt rigtige årrrh-lyd, da Søren lagde ud med at fortælle at talenterne 

potentielt kunne komme til at lære at flyve med deres nuværende alder. Hvis vi 

ikke allerede havde publikums opmærksomhed på det tidspunkt, så havde vi den 

i hvert fald derfra.  

En lille uge forinden havde jeg modtaget en mail fra projektkoordinatoren for 

Science Talent camp. På en Science Talent Camp samles intelligente, 

engagerede, stræbsomme og dygtige elever fra de største folkeskoleklasser og 

arbejder med fysikken og matematikken, der er tilknyttet et bestemt tema. 

Temaet for denne camp var flyvning, og i dagene forinden havde de bygget 

luftballoner, raketter, fløjet simulator og de skulle nu lege med rigtige fly, de 

skulle konstruere selv. 

 

Da der til generalforsamlingen blev lagt et mildt pres på PR-udvalget for at skaffe 

nye medlemmer, og fordi jeg også selv var nørdet, da jeg gik i folkeskolen (og 

stadig er det) og derfor tænkte, at det kunne blive skægt, valgte jeg at rive en 

side ud af kalenderen. Senere blev jeg ringet op af Søren, der også var helt 

tændt og gerne ville med - hvis jeg altså ville have ham med. Fedt, så fik jeg løst 

mit transportproblem til Sorø, som jeg i øvrigt ikke aner hvordan man kommer til, 

hvis man da ikke flyver sydpå forbi Tissø, og så sydøstpå til byen der ligger 

mellem to søer. Det var rart at have noget selskab og en sparringspartner, som 

oven i købet var instruktør og tidligere PR-chef med erfaring i at holde foredrag 

om svæveflyvning.  

 

Formålet med foredraget var todelt: Vi skulle selvfølgelig præsentere full-scale 

flyene, sporten, og ”flysikken” bag svæveflyvning. Desuden var der det slet 

skjulte (det var ikke så godt skjult) formål at hverve nye medlemmer. Hvis vi kan 

fange nogen der i forvejen interesserer sig for matematik, fysik, og flyvning, samt 

er stræbsommer og intelligente, begynder tidligt så de kan blive dygtige, og 

endnu ikke har kæreste, kone/mand og børn, studie eller andet der kan 

ødelægge det – ja så ville vores lykke være gjort. Yderligere så var der jo 24 af 

dem, en god mulighed for at skaffe de 20 nye medlemmer, så vi kan få den 

Arcus, som den nye formand har lovet os. 

 

Indholdet af foredraget blev: 

 En præsentation af svæveflyet som et rigtigt fly, der kan flyve langt, højt 
og hurtigt. 

 En beskrivelse af hvordan det styres. 

 Lidt historie om klubbens konstruktioner, og flyvning i gamle dage. 

 En forklaring af hvordan man flyver uden motor. 



6 

 

 

 Et par film om hvordan det er at svæveflyve, flyve konkurrencer og 
aerobatic. 

 En beskrivelse af kræfterne på flyet og en forklaring på hvordan det kan 
flyve uden motor. 

 En introduktion til polaren og dens betydning for flyet præstationer. 

 Et par slides om stabilitet for at give dem en idé om hvordan de skulle få 
deres balsafly til at flyve. 

 

Søren, der er en dygtig sælger, tog sig af den første del, og jeg den mere fysiske 

side, da jeg har undervist i aerodynamik. Men hvor er det dog svært at presse et 

9 timers foredrag med 145 slides ind på 30 min. Midtvejs i foredraget fik vi en 

diskret hentydning om at sætte tempoet lidt op, for at de også fik tid til at bygge 

deres fly bagefter. Det var dog ikke vores skyld, at det trak ud, tilhørerne var så 

entusiastiske, at det væltede ind med spørgsmål. Ikke fordi de ikke forstod, det vi 

sagde, men fordi vi havde med et meget vidensbegærligt publikum at gøre. 

 

Rygterne var løbet i forvejen om at vi udlovede en flyvetur til dem, der vandt 

deres konstruktionskonkurrence senere, og deltagerne lyttede derfor intenst til 

hvad vi havde at sige. Vi fik faktisk det luksusproblem, at det var svært at få et 

øjeblik for os selv.  

En discusvinge og inspirationskilden (P2 i forgrunden). Foto: Maya Høffding Nissen. 
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Søren som rådgiver. Foto: Maya Høffding Nissen. 

Der var ingen tvivl om, at der var stor iver for at vinde præmien, og at vi har fået 

smittet en del mennesker med svæveflyvefeberen. Vi nåede ikke at forlade 

auditoriet, før de første spørgsmål kom om, hvordan de skulle lave deres fly. Jeg 

var i mit es som ekspert, skønt det lykkedes en eller to af dem at fange mig med 

spørgsmål jeg ikke kunne svare på.  

 

Opgaven var forholdsvis simpel; hvert hold skulle konstruere et fritflyvende 

svævefly, som de skulle konkurrere med i to kategorier: Længste distance og 

længste tid i luften. De havde fået udleveret rundstokke og balsaplader, samt 

tape, lim, hobbyknive og andet hjælpemateriel. Til at begynde med fik de ingen 

guidelines og skulle dermed selv finde ud af, hvordan flyet skulle se ud hjulpet af 

de hints, jeg havde givet dem i mine slides. 

 

Jeg havde en P2 model med, som jeg brugte til at beskrive stabilitetsforhold 

med, og det var sjovt at se hvor mange fly, der endte med T-haler og 

discusvinger. Der var bestemt et talent for at stå på skuldrene af andre, og en 

fornemmelse af hvad der virkede.  

 

De var meget nemme at hjælpe, da de kunne deres fysik og matematik på 

fingerspidserne og havde en god intuition, så jeg ikke skulle begynde ved Adam 

of Eva. Jeg overvejede om jeg havde lagt niveauet for højt i mine slides, idet jeg 

tænkte tilbage på den stærkt begrænsede matematik jeg lærte i folkeskolen (den 

gang syntes jeg også at niveauet var lidt lavt, idet vi knapt nok lærte at løse en 

ligning).  
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Jeg fik dog mine fordomme om 

elevernes evner gjort til skamme, så 

snart jeg skulle hjælpe dem og da jeg 

senere overhørte de emner, de valgte at 

diskutere. Koordinator bekræftede også 

at jeg sagtens kunne skrue niveauet op 

næste gang, hvilket er taget til 

efterretning – det er langt nemmere at 

forklare noget til folk der ikke er bange 

for formler.  

 

Jeg tror Søren fik sin sag for, da der blev 

stillet spørgsmål for videregående. Der 

blev lagt nogle gode overvejelser i 

flyenes konstruktion, men som det ofte 

går med stræbsomme folk, blev 

ambitionerne lagt så højt at det var 

svært at nå en deadline. Vinderne blev 

de hold, der havde nået at testflyve og 

justere deres fly, for det er bestemt ikke 

givet, at et fly kan flyve trods det ser 

fornuftigt ud.  

 

Cirka halvdelen havde ikke fået testfløjet 

deres modeller, og skønt de var gode til kunstflyvning, så er loops (længde 

ustabilitet) ikke særligt effektivt når det drejer sig om at flyve langt eller længe. 

Havde de haft lidt mere tid til at få tilføjet et højderor og gjort flyet passende 

næsetungt (hjælper på længdestabiliteten) tror jeg der kunne være kommet 

nogle rigtig lange distancer og flyvetider ud af det.  

Dette ville være nødvendigt, for der var lidt tendens til at de fly, der fløj, fløj i 

cyklusser, hvor de fløj farten af, stallede, tabte næsen og byggede fart op for 

atter at stige og stalle. Hvis jeg har lært noget til næste gang, så er det at få dem 

presset til at få noget flikket sammen, testfløjet og justeret, inden de begynder 

med detaljer som pimpningen og det rigtige profil. Skønt konkurrencen kunne 

være vundet af enhver folkeskole elev på 2 minutter, ved at rive en side ud af 

dette blad og folde det lidt, tror jeg elverne lærte meget mere på denne måde. 

Selv har da også gjort mine erfaringer til næste gang - og der vil nok blive en 

næste gang for Søren og jeg havde en fantastisk dag, vi fik ros for vores bidrag 

Vinderholdet. Discusens design er åbenbart noget 
der virker. Foto: Maya Høffding Nissen  

Jon Steensen 

jon.steensen@mail.dk 
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Kassererens spalte 

2013 har indtil videre givet flere flyvetimer på klubfly hver måned end 2012 – når 
man altså lige ser bort fra maj…. 

Maj 2013 er absolut bundskraber i PFG nogensinde i statistikken blandt alle 
sommerhalvårsmåneder. Så derfor ligger 2013 og 2012 helt jævnbyrdigt nu! 

Flyvestatistik for klubfly 
 

 

Måned timer i 
2013 

timer i 
2012 

timer i 
2011 

timer i 
2010 

Gns. 03-
12 

 
Marts   23:11      2:08     4:20      0:00      6:43 

 
April   82:31    74:48   76:12    39:58    71:00 

 
Maj   16:23    99:00   77:52    77:21    94:03 

 
Juni   68:58    33:42 142:06  129:19    83:39 

 
Juli   71:57    64:40   96:55  124:16  149:42 

 
August   45:55    30:00   19:11    55:15    56:11 

 
September   ?    30:17   16:30    45:35    45:53 

 
Oktober   ?    13:51   14:22    23:03    19:09 

 
Øvrige              0:37 

I alt 308:55  348:26 447:28  494:57 555:57 
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Timerne er fordelt således på klubflyene *(2013 er kun for marts-august): 
Gennemsnit er beregnet fra pågældende flys aktive år i 03-12. 

 

 
 

 

Efter flyvetid i klubfly i 2013 er her top-10-piloterne: 
 

1. Jon Vincent Steensen    S-pilot  45:09    80 starter 
2. Mikkel Ørum Wahlgreen   S-pilot  36:49    74 starter  
3. Jonathan Sverre Bülow-Olsen S-pilot  32:54    76 starter 
4. Adam Carsten Stoot    S-pilot  29:38    32 starter 
5.  Martin Hangaard Hansen   S-pilot  19:45    30 starter 
6. Frank Christian Jensen   S-pilot  10:55    12 starter 
7. Finn Beldring      Instruktør  10:16    13 starter 
8. Svend Emil Therkildsen   ensædet  10:03    68 starter 
9. Lars Theil Hansen     S-pilot    9:27      8 starter 
10.Kim Cecilia Zambrano    S-pilot    8:18    10 starter 
 
Medlemmer 

På medlemsfronten lider vi under tilbagegang, lige nu er antallet af aktive dykket 
til 62, så – vi må altså se at få nogle flere nye medlemmer! 

Fly timer 
2013* 

timer 
2012 

timer 
2011 

timer 
2010 

Gns.  
03-12 

 
Duo Discus (P2)   74:49* 104:37 126:43 147:15  155:41 

 
Discus bT (HY)   27:01*   72:58   82:30   60:53    72:04 

 
Discus CS (P6)   37:07*   36:37   59:00   58:26    83:22 

 
ASK-13 (A3)   69:50*   63:21   76:49   74:33  103:52 

 
ASK-13 (LT)        8:53   

 
Junior (P4)   54:54*   38:17   71:06   69:14    57:18 

 
Junior (ZW)   46:14*   32:36   31:20   62:10    39:54 

 
Ka-6CR (B3)        13:33  

 
I alt 

 
308:55* 

 
348:26 

 
447:28 

 
494:57 
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Medlemsstatistik august 2013: 

62 aktive, heraf 20 studerende og 1 livstidsmedlem. 
3 udlandsmedlemmer og 98 passive medlemmer. 

I alt 163 medlemmer. 
 

TERMIK-Ligaen 
PFG rykkede op til 1. division i 2012 og det lykkedes med nød og næppe at 
holde 5. pladsen foran Midtsjælland, Østsjælland og Vejle. At Østsjælland og 
Vejle derfor måtte rykke ned har betydet, at konkurrencen i 1. division i år har 
været knap så hård. 

Derfor ligger PFG for tiden på en nogenlunde komfortabel 6. plads med 4000 
points ned til nedrykningspladserne, og holder det september ud vil PFG forblive 
i 1. division i 2014. I 2014 vil Østsjælland og Vejle sikkert være rykket op i 1. 
division, og så får PFG en hård kamp for at forblive endnu et år i 1. division. 

I Sjællandsdistriktet har PFG i mange år kunnet prale med 1. pladsen, men 
sådan er det ikke i år. Vi ligger på 3. pladsen efter Østsjælland og Midtsjælland. 

Så – vi har altså været lidt for sløve her i 2013, lad os love hinanden at give den 
gas i 2014, så vi genvinder Sjællandsdistriktet og forbliver i 1. division. Der skal 
flyves mere i 2014, og det kan vi godt, vi skal bare gøre det! 

Antal aktive medlemmer år 1991 til 2012, årligt gennemsnit.
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TERMIK-Ligaen:Klubber i 1.Division 
01-09-2013 22:20:38 (691) 

  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 

1 46009,9 24 131 SG-70   

2 43029,5 24 147 Herning Svæveflyveklub   

3 35051,6 24 59 Midtsjællands Svæveflyveklub   

4 34442,8 24 51 Vestjysk Svæveflyveklub   

5 34277,2 24 61 Silkeborg Flyveklub   

6 29616,7 24 101 Polyteknisk Flyvegruppe   

7 25605,3 24 34 Sønderjysk Flyveklub   

8 24160,5 24 58 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub   

 

TERMIK-Ligaen:Klubber i 2.Division 
01-09-2013 22:20:40 (691) 

  Opgaver   

Nr. Points Medregnet Ialt Klub Prognose 

1 34571,4 24 74 Østsjællands Flyveklub   

2 33036,5 24 67 Vejle Svæveflyveklub   

3 28397,4 24 49 AVIATOR, Aalborg Svæveflyveklub   

4 22886,8 24 65 Fyns Svæveflyveklub   

5 22782,5 24 55 Aarhus Svæveflyveklub   

6 14237,3 20 26 Kolding Flyveklub   

7 13903,7 9 15 Jysk Aero Sport   

8 5432,1 4 10 Billund Svæveflyveklub   

 

http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub24.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub8.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub19.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub34.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub25.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub30.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub27.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub38.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub32.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub39.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub7.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub40.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub14.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub11.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub2.htm
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For de personlige resultater i gruppe A, B og C har vi mange piloter, der ligger til 
nedrykning i år, men vi har også 3 friske unge piloter, der ser ud til at rykke op 
fra gruppe C til B.  

TERMIK-Ligaen:Resultater for Sjælland distrikt 
01-09-2013 22:46:18 (691) 

Piloter i distriktet Pt. aktive 

379 66 

Klub resultater 

Nr. Points Klub Registrerede antal piloter 

1 32987,9 Midtsjællands Svæveflyveklub 75 

2 32211,4 Østsjællands Flyveklub 61 

3 28576,6 Polyteknisk Flyvegruppe 65 

4 8176,6 Lolland-Falster Svæveflyveklub 17 

5 6679,3 Fr.sund-Fr.værk Flyveklub 35 

6 6417,7 Kalundborg Flyveklub 5 

7 4706,3 Nordsjællands Svæveflyveklub 65 

8 4579,0 Tølløse Flyveklub 38 

9 0,0 Bornholms Flyveklub 0 

10 0,0 FSN Værløse Svæveflyveklub 18 

TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i A Gruppe 
01-09-2013 22:42:15 (691) 

  Opgaver   

Nr. Points Medre
gnet Ialt Pilot Klub Prognose 

16 4969,6 3 7 Stig Øye Polyteknisk Flyvegruppe A-19 

39 3805,7 3 5 Morten Hugo Bennick Polyteknisk Flyvegruppe A-58 

40 3746,6 3 8 Felipe Cvitanich Polyteknisk Flyvegruppe A-60 

44 3444,2 3 9 Peter Fischer Jensen Polyteknisk Flyvegruppe B-24 

45 3319,5 3 3 Torben Simonsen Polyteknisk Flyvegruppe B-32 

58 436,4 2 2 Axel Morgenstjerne Polyteknisk Flyvegruppe B-118 

 

http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub19.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub38.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub17.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub6.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub12.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub21.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub31.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub3.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub37.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB4A3C18F0A1811D3B7D6918F096B8937.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH575D805E9F7D4D33AE93CD49B649405%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD0A5372F5965471FB23F89A76D1175DF.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH8095396C21494B0CBEA3B750EEA128E%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH58C60CE6ECFD4BE7BD00349BC5D729C8.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH2FC99314BFD844B4ADD457F2442C67BF.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
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TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i B Gruppe 
01-09-2013 22:42:15 (691) 

  Opgaver   

Nr. Points Med-
regnet Ialt Pilot Klub Prognose 

49 2774,1 3 14 Mikkel Ørum Wahlgreen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe 

B-66 

58 2480,5 3 10 Jonathan Sverre Bülow-Olsen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe 

B-84 

76 1732,2 2 3 Finn Passov 
Polyteknisk 
Flyvegruppe 

B-110 

85 1220,4 2 2 Jeppe Torben Nicolaisen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-31 

87 1200,7 2 3 Damien Grévain 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-35 

89 1064,6 1 1 Mogens Kristian Møller 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-43 

93 939,7 1 1 Benny Strand 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-53 

94 737,5 1 1 Niels Flemming Madsen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-70 

96 143,6 1 1 Michael Østerholm Jørgensen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C-92 

99 0,0 0 0 Allan Boll 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C 

111 0,0 0 0 Stefano Fazzi 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C 

117 0,0 0 0 Kristina Hansen 
Polyteknisk 
Flyvegruppe C 

 

http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH6107DB5228E04C3D9EFA4DA3FEBB77E4.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH328437BE4B8F4AB48252988332DE795B.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB2D73B71965B4F85A5A2227E8C788177.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHA6ECDFC1B48511D69443402651C10108.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHA7D70FA0426647EDA907B4EE00DD9C18.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEC6F447FA0BF43D2BEB462505CAA5843.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHFF66A961ED2D4222A279B248F18C295F.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHCDBA3CA260AA47E6AF1C5F565DA0CA54.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH16ECB53EEB0E48B185CD6F7FAA972788.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH31DA69234A5249FDBBBE4CE1716D0333.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH691397F5D8354EACA137AA88111567DA.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH07E229641FEA47F9B650E68B51041BA%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
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TERMIK-Ligaen:Klubbens piloter i C Gruppe 
01-09-2013 22:42:15 (691) 

  Opgaver   

Nr. Points Med-

regnet Ialt Pilot Klub Prognose 

11 3366,9 3 11 Jon Vincent Steensen PFG B-29 

20 3072,8 3 8 Adam Carsten Stoot PFG B-44 

35 2510,9 3 4 Martin Hangaard Hansen PFG B-83 

80 941,0 2 2 Jens Rytter Petersen PFG C-52 

81 930,0 1 1 Kim Cecilia Zambrano PFG C-54 

92 779,4 1 1 Lars Sverre Rasmussen PFG C-65 

94 765,2 1 1 Bo Beltoft Watz PFG C-67 

109 400,8 1 1 Søren Zebitz Nielsen PFG C-84 

113 337,6 1 1 Erik Trudsø Jespersen PFG C-88 

115 275,8 1 1 Frank Chr. Jensen PFG C-90 

292 0,0 0 0 Michael Krogh PFG C 

323 0,0 0 0 Finn Beldring PFG C 

403 0,0 0 0 Lars Theil Hansen PFG C 

469 0,0 0 0 David Mikael Blum Samuelsen PFG C 

477 0,0 0 0 Anders Bjerregaard Christensen PFG C 

498 0,0 0 0 Jørgen Lolk Mollerup PFG C 

509 0,0 0 0 Lars Videkam PFG C 

513 0,0 0 0 Joachim Hegelund PFG C 

614 0,0 0 0 Frank Hein Svendstrup PFG C 

644 0,0 0 0 Poul Gregert Jensen PFG C 

707 0,0 0 0 Christian Krog Madsen PFG C 

787 0,0 0 0 Kristian Sejr Skouv PFG C 

797 0,0 0 0 Christian Mark L. Mortensen PFG C 

830 0,0 0 0 Niels Erik Kaiser PFG C 

841 0,0 0 0 Alexander N. Hermann PFG C 

844 0,0 0 0 Jesper Schmaltz-Jørgensen PFG C 

849 0,0 0 0 Frans Otto Pløger PFG C 

860 0,0 0 0 Mike van der Poel PFG C 

887 0,0 0 0 Pablo V. Holm-Nielsen PFG C 

908 0,0 0 0 Iver Christophersen PFG C 

931 0,0 0 0 Niels Christian Nielsen PFG C 

Genereret af Arne J. Boye-Møller/Herning Svæveflyveklub 

Anvendt Pointformel: TERMIK-Ligaen 2013 i SoarTask v.2.9.413 

http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH26EA1902EE22485E8E114FD22CCCC06D.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH57595E5D27114A5BB31F5DBB616BCC45.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB5BCDDA095384692899C31D9CC690A9%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH0B6F4867B20844A894E6ED03C05C1F5F.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH75FDF043662D4CD18B6C0848084D22EC.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH1380D2B7EB05491089D1AF4ECF2D003F.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH84EAFD4E08CF47FFADEC4F12E0DC2308.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHCB757DD4C5444FA98D7200F77EF28700.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH45899367A332422D9C9722A795C25FD5.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEAE4F5AB298C4593893F88D8555E166E.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH7D2D95C6A32946988300583F95AE8C34.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHFA7D80235CCD415E9EB0E50071216997.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH54B2BF50DC12421DA4B6E349F3C387EA.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH59D31518E17C40DF92BFD1A1162519BE.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH06F7B33790F44BA384850064BD00C96D.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH388DB5261496444AA0A7C5163DB71361.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH05958B2A5F4E44FBBCD2B3C89D6DF5D4.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH42A83B630B38430390ADFEF94E462B06.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH88F2674228DA4087BE6EF18EC9B9386D.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH7AC118E69CAA44EBA4BB009ED31E14ED.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHACE057C3CB49429C8D1F4844D2E4002E.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHE49A1EAB7CBC4BB2A15EB712C0047723.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD220FCE301B34E2E9000A4754E978BCD.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH6793A60E20E74B85A20552517C725FC9.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH4CEFBAAB957D4BD1951100D0B0109C26.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH777FA622D54047CFB6480871C7CFB4%20%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH784A526732B44A0A8DD5E49522C275C0.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHFE0AF738B3E24C85971777F400BACC3C.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH0D679C2045174D3FA3CB9E15D25F66E5.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH0C7404657AF346E195259EABA3E00643.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH42B51D433008419A9B53C3BCA1266E49.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatKlub22.htm
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Axel Morgenstjerne 
regnskab@pfg.dk 

Endelig har vi så PFGs klubkonkurrence blandt TERMIK-
liga-strækflyvningerne fra vendepunkt 258, hvor 

stillingen er således: 

Med start fra 258-Kalundborg - Kaldred 

Uden hensyntagen til klub og privat fly: Individuelle 

medregnede resultater 

Nr. Navn Points fra de 3 bedste opgaver Total 

1 Stig Øye 1669,0 1436,0 1131,2 4236,3 

2 Felipe Cvitanich 1254,0 1135,5 1004,1 3393,6 

3 Morten Hugo Bennick 1117,3 1001,2 911,0 3029,6 

4 Finn Passov 1182,2 550,0 325,8 2058,0 

5 Jon Vincent Steensen 733,6 619,9 173,6 1527,1 

6 Mogens Kristian Møller 1064,6 0,0 0,0 1064,6 

7 Torben Simonsen 1047,0 0,0 0,0 1047,0 

8 Benny Strand 939,7 0,0 0,0 939,7 

9 Peter Fischer Jensen 790,7 0,0 0,0 790,7 

10 
Niels Flemming Mad-
sen 

737,5 0,0 0,0 737,5 

11 Adam Carsten Stoot 565,8 0,0 0,0 565,8 

12 Jens Rytter Petersen 492,3 0,0 0,0 492,3 

13 Axel Morgenstjerne 274,7 161,7 0,0 436,4 

14 Frank Chr. Jensen 275,8 0,0 0,0 275,8 

15 
Jonathan Sverre Bü-
low-Olsen 

245,6 0,0 0,0 245,6 

http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB4A3C18F0A1811D3B7D6918F096B8937.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB4A3C18F0A1811D3B7D6918F096B8937.htm#H434764B924004C5DB566987FF26CC00
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB4A3C18F0A1811D3B7D6918F096B8937.htm#HD7B45E452CB84AC2AE8BFCBBEC625E9B
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB4A3C18F0A1811D3B7D6918F096B8937.htm#HAD33A08D06A948878C9FD2489FE8E428
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD0A5372F5965471FB23F89A76D1175DF.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD0A5372F5965471FB23F89A76D1175DF.htm#H5595452D16944D3BBA1291C6C985B586
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD0A5372F5965471FB23F89A76D1175DF.htm#H1F3AB9ECD9884DAE902064306491BAFF
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHD0A5372F5965471FB23F89A76D1175DF.htm#H466463384E5347BDB22EA3678D3E3853
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH575D805E9F7D4D33AE93CD49B649405%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH575D805E9F7D4D33AE93CD49B649405%20.htm#H59D39AC9588A49EFBC39C6B2846713B6
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH575D805E9F7D4D33AE93CD49B649405%20.htm#H77A3A53664444010B63896F4F09B198F
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH575D805E9F7D4D33AE93CD49B649405%20.htm#H848D24B90C134A9DBB00835F855DCF14
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB2D73B71965B4F85A5A2227E8C788177.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB2D73B71965B4F85A5A2227E8C788177.htm#HC769D9960ED8433D989F688236A0E56F
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB2D73B71965B4F85A5A2227E8C788177.htm#HEAB0DF86FE5C4C17A2C860CC7BB9C892
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHB2D73B71965B4F85A5A2227E8C788177.htm#HA6ECD4F7E18041AE84D3F779FCD60374
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH26EA1902EE22485E8E114FD22CCCC06D.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH26EA1902EE22485E8E114FD22CCCC06D.htm#H04A55024A6934B71A30869C6EF70BD2
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH26EA1902EE22485E8E114FD22CCCC06D.htm#H4E85E755790745C99DD7DE04B9559EA
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH26EA1902EE22485E8E114FD22CCCC06D.htm#H6C714E1B80084172B99B00179752F0FD
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEC6F447FA0BF43D2BEB462505CAA5843.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEC6F447FA0BF43D2BEB462505CAA5843.htm#H41CB7BB98E814AEBB4D3338757FFAE87
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH58C60CE6ECFD4BE7BD00349BC5D729C8.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH58C60CE6ECFD4BE7BD00349BC5D729C8.htm#H2103AC90C46946E89117006DD9C1D2E
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHFF66A961ED2D4222A279B248F18C295F.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHFF66A961ED2D4222A279B248F18C295F.htm#H16B86049CD7C4C09BE89BA72C3F0565B
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH8095396C21494B0CBEA3B750EEA128E%20.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH8095396C21494B0CBEA3B750EEA128E%20.htm#H16FDD69AF34E492FB3FABCF5E1898821
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHCDBA3CA260AA47E6AF1C5F565DA0CA54.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHCDBA3CA260AA47E6AF1C5F565DA0CA54.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHCDBA3CA260AA47E6AF1C5F565DA0CA54.htm#HDA42202F05404842BEDBB452289561B4
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH57595E5D27114A5BB31F5DBB616BCC45.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH57595E5D27114A5BB31F5DBB616BCC45.htm#HEB645C855F0B46C8A95404D683DFDDAA
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH0B6F4867B20844A894E6ED03C05C1F5F.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH0B6F4867B20844A894E6ED03C05C1F5F.htm#H92A09C06B8BD45D5965168C44C9802E
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH2FC99314BFD844B4ADD457F2442C67BF.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH2FC99314BFD844B4ADD457F2442C67BF.htm#H70E55FEA5D524A148FF389E5FA71CA5
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH2FC99314BFD844B4ADD457F2442C67BF.htm#HE064129F0A88407F8C3859E74986DC2C
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEAE4F5AB298C4593893F88D8555E166E.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotHEAE4F5AB298C4593893F88D8555E166E.htm#H8300923CCB04427080EEE44FDA40FA1E
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH328437BE4B8F4AB48252988332DE795B.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH328437BE4B8F4AB48252988332DE795B.htm
http://www.termik-ligaen.dk/resultater/ResultatPilotH328437BE4B8F4AB48252988332DE795B.htm#H8ACE8906B41447709C2B727B23E9149
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27. marts 2013, kl. 19.30 hos Morten Bennick  
 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat  

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  

3. Emner til beslutning  

4. Eventuelt  

5. Næste møde  
 

Referat  
Tilstede:  
Jens Rytter (JR), Martin Hangaard Hansen (MHH), Morten Hugo Bennick (MHB), 
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), Axel Morgenstjerne (AXM) og Christian Mark 
Mortensen (CMM).  
 
Ad 1, Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt.  
 
Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Brev til Kulturstyrelsen vedr. tilskud til udgivelsen af PFG-nyt i 2012  
Indgående post  
Dokumentation for modtaget tilskud i 2012 for PFG-nyt fra Kulturstyrelsen  
Danske Forvaltning omkring fondens investeringer og afkastningberegning  
Brev fra SKAT, der vurderer bygning 237 til 5,150 mio. DKK  
AIP fra Trafikstyrelsen  
 
Ad 3, Emner til beslutning  
Bestyrelsens konstituering  
Bestyrelsen konstituerer sig som følger:  
Morten Hugo Bennick (MHB), formand  
Jeppe Torben Nicolaisen (JTN), næstformand  
Axel Morgenstjerne (AXM), kasserer  
Christian Mark Mortensen (CMM), sekretær  
Martin Hangaard Hansen (MHH), bestyrelsesmedlem uden portefølje Jens Rytter 
(JR), suppleant  
Michael Østerholm Jørgensen (MØJ), suppleant  
MHB udsender besked til alle medlemmer om bestyrelsens konstituering. 12  

 
Bygning 237  
JR gennemgik svar på brev "Ang. genhusning af PMC". DTU Campus Service vil 

PFG Bestyrelsesmøde referat  



18 

 

have tilsendt et fælles forslag fra klubberne. Bestyrelsen besluttede at PFG skal 
blive enig med PF Auto om et brev til PMC om at de skal melde sig ind i PF 
Auto. Brevet skal tillige sendes til DTU Campus  Service med rektor i CC.  JR/
MØJ tager aktion og holder bestyrelsen orienteret.  
 
Medlemsitutationen  
Vigtigheden af medlemssituationen blev diskuteret. MHB påpegede at vores 
medlemstal er cirka 60, og at vi sagtens kunne være mange flere. Bestyrelsen 
vendte forskellige idéer til at få fat i blivende medlemmer. Idéerne er tiltænkt som 
et oplæg til det kommende møde i PR-udvalget.  
 
Fastsættelse af mål for antal nye medlemmer  
Der var stemning for at definere et simpelt mål for antallet af nye medlemmer. 
MHB foreslår noget i retningen "20 nye medlemmer giver..." fx Arcus T eller en 
moderne motorsvæver. Bestyrelsen vil i den kommende tid prioritere at få 
defineret et mål af sådan karakter for at have noget at arbejde hen imod og sikre 
opbankning fra klubbens medlemmer.  
Ændringer i skolingsforløbet og styrkelse af det sociale liv i klubben  
CMM nævner fast track skoling som et tilbud til nye elever. MHB tilføjer at vi 
også skal have ændret omskolingsregler, så folk kommer hurtigere igennem og 
ikke sidder fast i forløbet.  
 
Undersøgelse af andre klubbers udbud og bevidsthed om PFGs positionering  
CMM foreslår at det kan være relevant at undersøge hvad andre klubber gør på 
området – hvad er best practise på medlemsrekrutteringen? Det er samtidig 
vigtigt at definere hvordan PFG adskiller sig fra andre klubber? MHB nævner, at 
PFG har en klar akademisk profil og at vi bør slå på det. Brugen af termer er 
ligeledes en måde at skille sig ud på, e.g. ekspeditioner vs. ture, Gliding Camp 
vs. sommerlejr. AXM mener at vi bør udvide vores marketing- og 
rekrutteringstiltag til KU, RUC, CBS og evt. gymnasier.  
 
Ny hjemmeside og styrket synlighed i sociale medier  
Bestyrelsen sætter pris på at PR-udvalget er begyndt at opfordre medlemmerne 
til at bruge det sociale medium mere aktivt. Det er samtidigt vigtigt at få 
udstukket retningslinjer for hvad formålet er med henholdsvis klubbens ”gruppe” 
og ”page”. Førstnævnte tænkes forbeholdt klubbens medlemmer og kræver 
individuel godkendelse. Sidstnævnte kan især bruges i PR-udvalget til 
marketingtiltag. PR-udvalget varetager samtidig ejeskabet af pagen.  
 
Stillingtagen til brugen af vore to klublogoer  
Begge klublogoer (PFG + DTU AirSport) skal bruges aktivt i vores 
kommunikation. Prioritet gives altid til PFG-logoet, som gerne må anvendes 
alene. DTU Air-Sport-logoet må ikke anvendes alene undtagen i forbindelse med 
kommunikation, der kun involverer DTU. JR har en folieskæremaskine som kan 
bruges til at producere logoer til fly, biler, trailere. Der var enighed om CMM’s 
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foreslag om at benytte ’PFG’ (ikke Polyteknisk Flyvegruppe) i vores 
marketingtiltag.  
 
Nye projekter/konkurrencer til DTU Studerende  
JR foreslår at der oprettes flere projekter med DTU studerende - format evt. som 
en konkurrence med posts til Facebook. "Drone Cup", "PFG Air Race"? AXM 
tilføjer muligheden for samarbejde med DTU Space. MHH koordinerer afholdelse 
af et PR-møde start april, hvor der lægges uddelegeres ansvarsområder og 
prioriteres mellem de mange forslag. MHB vil gerne inviteres. MHH overtager 
posten som PR-chef fra Jon Steensen fra næste møde. Bestyrelsen vil gerne 
takke Jon for det flotte arbejde han har lagt.  
 
Motorfalken status  
MHB har afholdt møde med KF og der er nu blevet stiftet en forening baseret på 
tidligere oplæg. De enkelte klubber beslutter takstregulativ. PFG har fastsat 
takster, som er blevet vedtaget på GF. Flyveren er ikke kommet til DK endnu. 
MHB tager kontakt til Tonny herom. Der er ret få timer tilbage på moteren. Nye 
certifikatregler betyder at der er fordelagtigt at starte på skolingen inden den 8. 
april 2013. Der skal findes en person der kan få den på dansk register. JTN 
spørger Arnold fra KF.  
 
Ad 4, Eventuelt  
AXM er bortrejst i perioden 3. april-6. juni 2013 og har aftalt procedurer for 
regnskab med CMM og Poul Gregert. JR foreslår, at der bliver lavet et bord med 
3 fastskruede Weber-grills. JR vil gerne stå for koordineringen. Der var enighed 
om at det var en rigtig god idé.  
 
Ad 5, Næste møde  
Mandag den 22. april 2013 kl. 18.30 hos CMM. MHB indkalder. 
 
 
Ma 
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30. april 2013, kl. 18:30 hos Christian (værkstedet).  
 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat  

2. Bygning 237  

3. Nye medlemmer – hvad kan vi gøre?  

4. Motorfalken  

5. Spillet  

6. Eventuelt  

7. Næste møde  
 

Referat  
Til stede  
Morten Hugo Bennick (MHB), Michael Østerholm Jørgensen (MØJ), Christian 
Mark Mortensen (CMM), Jeppe Torben Nicolaisen (JTN)  
 
Ad 1, Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt.  
 
Ad 2, Bygning 237  
Et møde er blevet afholdt med PF Auto, hvor der var enighed om at skrive et 
brev til Campus Service hvori det blev foreslået at PMC meldes ind i PF Auto. 
Ingen afklaring i sagen endnu. MHB tager den videre aktion.  
 
Ad 3, Nye medlemmer— hvad gør vi?  
Ros til PR udvalget for at have gennemført et godt PR-møde.  
Bestyrelsen støtter de gode initiativer. Blandt andet blevet det diskuteret at 
Facebook-mediet skal udnyttes bedre. MØJ mener at ’pagen’ tilføres et 
akademisk præg. Hvem er redaktør? Bestyrelsen lægger op til at MHH 
påtager sig den overordnede rolle og udstikker nogle retningslinjer for hvad 
der skal ’postes’. Bestyrelsen synes det er en god idé at prøve målrettet 
annoncering (Jakob har ansvaret).  
MHH tager kontakt til JR omkring www.pfg.dk på alle klubfly samt logo.  
MHB foreslår at vi sætter gang i nogle projektstuderende på DTU.  
Bestyrelsen diskuterede et mål for medlemsrekrutteringen. Mål: Skaf 20 
medlemmer og vi køber e.g. en Arcus.  
 
Ad 4, Motorfalken  
Der er lavet en forening med to medlemmer (klubberne). MHB sender 

PFG Bestyrelsesmøde referat 
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vedtægter ud. Hans Hemmingsens link om bookingportal samt omskolingsregler 
er sendt ud til medlemmerne.  

 
Skoling: Alle kan gå igang med den. MHB har taget kontakt til KF. Arbejder på 
fast aftale. Lars og Jesper fra vores klub kan skole. Bestyrelsen foreslår 
instruktørgruppen at vi får assisterende instruktørvagter til næste år, der kan 
skole på den.  
MHB sætter en føler ud for spotte potentielle materielkontrollanter der forestå 
omregistreringen.  
Ad 5, Spillet  
Spillet fungerer fint, bortset fra bremserne. Arne er ved at lave dem.  
Problem at der ikke er nogen der har det overordnede ansvar for spillet. 
Bestyrelsen opfordrer til at Spiludvalget bliver mere synlige. JTN sætter gang i 
udvalget og sørger for at der bliver bestilt nye wirer i god tid samt brune 
sprængstykker. Bestyrelsen foreslår at wirerne skiftes snarest.  
 
Ad 6, Eventuelt  
Succesfuldt SM med mange deltagere og god aktivitet. MØJ foreslår at vi 
opfordrer til at medlemmer deltager i 2. del af SM til august.  
112.500 skal virke i startvognen. MHB ringer til Benny om der skal indkøbes nye 
eller hvad der skal gøres. JTN foreslår at den skal på plads efter flyvedagen. 
Bestyrelsen indstiller til instruktørgruppen at dette bliver nævnt på 
morgenbriefingen. Bestyrelsen mener at vi skal begynde at se os om efter en ny 
startvogn. JTN ser på lidt forslag til en ny startvogn til næste B-møde.  
PFG-nyt: Udkommer 3 om året. Der skal findes en torvholder. JTN hører Gitte 
om hun vil stå for det.  
 
Ad 7, Næste møde  
Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 18.30 hos MØJ. MHB indkalder med dagsorden.  
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11. juni 2013, kl. 19.00 hos MJ  
 

Dagsorden  
1. Godkendelse af referat  

2. Orienteringer, statusmeddelelser og post  

3. Emner til beslutning  

4. Eventuelt  

5. Næste møde  
 

Referat  
Tilstede: Jens Rytter (JR), Morten Hugo Bennick (MHB), Jeppe Torben 
Nicolaisen (JTN), Axel Morgenstjerne (AXM), Michael Ø. Jørgensen (MJ)  
Ikke Tilstede: Martin Hangaard Hansen (MHH) og Christian Mark Mortensen 
(CMM).  
 
Ad 1, Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt.  
 
Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post  
Udgående post  
Intet  
Indgående post  
Intet  
 
Ad 3, Emner til beslutning  
Bygning 237  
Der blev afholdt møde med PMC og PF auto dd. På værkstedet, og PMC 
udsender referat. På mødet gennemgik vi endnu en gang det forslag til 
indlemmelse og tilpasning af PMC i PF-Auto. PMC er ikke interesseret i den 
løsning, men kan godt se, at det er det eneste vi fra klubberne i bygning 237 kan 
tilbyde. PF havde desværre valgt ikke at møde op, og det stod klart, at PMC er 
alene om at søge en løsning. Mødet sluttede med en god forståelse parterne 
mellem, og med et løfte fra PFG og PF-Auto om at være behjælpelig med 
sparring og rådgivning, hvis PMC ønsker det i videre forhandlinger med DTU og 
PF. 
  
Motorfalken  
Der er nu lavet en skriftlig aftale med KF om Falkeforeningen. Selve 
idriftsættelsen har været vanskellig og der udestår stadig en del arbejde med 
ejerskiftet. Falken er lejet for resten af sæsonen, men en dansk forsikring kan 

PFG Bestyrelsesmøde referat 
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ikke godkendes af de tyske luftfartsmyndigheder. Vi vælger så at lave et tysk 
ejerskifte, så MHB kommer til at stå som ejer. Konstruktionen er så at flyet flyver 
på tysk registrering, med dansk ejer (MHB) og dansk forsikring, indtil vi 
omregistrerer den til vinter.  
 
Der skal laves et 50 timers motor eftersyn i snarlig fremtid, og i praksis er det kun 
Thorkild der kan lave det. Vi skal have undersøgt, om 50 timers grænsen kan 
ændres fra at være flyvetid, til at være tachotid, så vi får mere flyvetid mellem 
eftersynene.  
 

 
 

Statoil gennemførte den 17. sept. en meget grundig inspektion af AVGAS 
tankanlægget. Foto fra webkameraet i terminalbygningen. 
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 10. Juli 2013, kl. 18:30 På EKKL.  

 

Dagsorden  

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

 

Referat 
Til stede  
Morten Hugo Bennick (MHB), Axel Morgenstjerne(AXM), Michael Østerholm 
Jørgensen (MØJ), Jens Rytter(JR), Jeppe Nicolaisen(JTN) 

Ad 1, Godkendelse af referat  

iab. 

Ad 2, Orienteringer, statusmeddelelser og post 
Indgående post 
Udkast til ny lokalplan. 
Dokumentation for tilskud til bladpuljen: Vi har modtaget 952,46 kr. for meget. 
Dette vil blive modregnet i næste tilskud. 

 
Udgående post 
Falke-papirer er blevet udfyldt og indsendt. MHB er ejer nu. Skal den på dansk 
register nu? MHB tager fat i Arnold.   
 
For at kunne opretholde startfunktionen er det vigtigt at wirerne er i orden. Da 
der er kort leveringstid på wire, kan der bestilles nye når den giver for mange 
brud pga. slid. 
Vi skal ændre kulturen på startstedet: ”Man er klar når wiren kommer”. Dette skal 
afstemmes med KF (formænd og flyvechefer) 
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 Ideer:  

 At starte på bane 27 og lande på bane ”25” og hold mod syd, så man 
giver plads til andre landende fly. 

 Læg fliser ud som flyene kan skubbes på (på en nem måde) 
 Ryk startstedet længere mod vest 
 Flettesystem/skinnesystem så flyene kan køres nemt ind i hangaren 

og/eller betongulv 
 Værksted til spillet syd for kontoret 
 Tilstræbes at hver 2. start er en skolestart.  

 
Ideer til ansvarsområder:  
2 instruktører, en som styrer eleverne og en der leder startstedet. 
Startmaterielhold: Jens, Mikkel, Nils Madsen som giver budget til bestyrelsen. KF 
skal være med på ideen. Morten tager kontakt til Jimmy. 

 
Forslag om nye radioer til startstedet (pladsfrekvens + svæveflyvefrekvens) der 
skal tages ind efter flyvedagen. 
 
Der skal monteres brune sprængstykker for at undgå unødige afbrudte starter. 
Husk at montere tracing-udstyret i wireskærmene.  

Ad 3, Emner til beslutning 
Ang. Bygn. 237, der er lavet et udkast til en ny lokalplan hvor vores bygning ikke 
er med i planen. Der kan klages over ulovligheder! – der skal laves en indsigelse 
og vi skal have en jurist på sagen. 
 
MØJ ringer til bygningsinspektør Sissel Poulsen, Lyngby-Taarbæk 
Kommune.             
Spørg Torben Simonsen og Benny Strand om en af dem kan ordne radioen i 
Falken. 
Vi skal finde en ansvarlig for Falken. 

Ad 4, Eventuelt  
Iab. 

Ad 4, Næste møde 
Næste møde afholdes i slutningen af august.  
 
 



26 

 

 
 
 
 
Med flyvesæsonens afslutning i horisonten, er det også tid for at se på hvilke 
projekter omkring klubhuset og Kaldred der er behov for at få igangsat. Jeg 
regner med at få opgraderet alle PC’ere til en bedre standard, og samtidig skiftet 
til Windows 7. Vi har købt SeeYou licens til klubben, og denne vil blive installeret 
på alle maskiner. Der kommer også en net opkoblet farve laserprinter. Der er 
tidligere i år kommet en sort/hvid laserprinter der også kan fungere som scanner 
og kopimaskine. 
 
Vi har fået doneret en 40 tommer fladskærm der ligger til service på værkstedet, 
og som forhåbentlig bliver klar til at komme op i tv-stuen på første sal. Det 
trådløse netværk i huset og hytteområdet er efterhånden godt optimeret, og 
dækker stort set hele vores område. Enkelte medlemmer der var valgt at bo i 
hytte foret med alufolie har dog lidt selvskabte udfordringer. 
 
Storno radioerne i bilerne og på spillet har efterhånden en del år på bagen, og vi 
har været så heldige at få doneret en afløser hertil, der er under fem år gammelt. 
Foruden nye til de faste installationer i wirehenter, startvogn og på spillet, har vi 
fået en række bærbare radioer med batterier og ladere til supplement. Pas godt 
på det nye udstyr, det skal holde i mange år.Omkring fly radioerne i startvognen 
har der været flere muligheder overvejet om et bedre system, men pt. er der ikke 
noget bestemt. 
 
Alarmsystemet i klubhuset har vist sig meget stabilt i det års tid vi har haft det i 

drift, og suppleret med web-kameraerne har det givet en god tryghed omkring 

huset. Man skal blot huske at også maskinhus porten er på alarmen. Der 

hænger en udførlig beskrivelse af alarmens funktion på opslagstavlen i gangen. 

 

Listen over projekter på klubhuset er heldigvis blevet kortere. Vi har bedt en 
tømrer kikke på opsætning af tagrender på nord gavlen. Det er ganske 
trængende fordi et stort tag areal afvender direkte ned på fliserne der bliver 
undermineret. Samtidig har gavlen så stor højde at der skal opsættes et 
professionelt stillads for at det kan gøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Omkring 
stuen og gangen er der fortsat et udestående om maling af loftet og en generel 
finish med lister om døre etc. Det er et oplagt projekt til en weekend engang i 
løbet af vinteren. 
 
På lidt længere sigt kan det overvejes at få indrettet det østre anneks til beboelse 
igen, og flytte depot og værksted tilbage til maskinhuset. Det kræver dog en 
grundig planlægning og større enighed om en sådan investering i tid og penge 
før det evt. kan sættes i gang. 
 
Endelig har vi rigelige mængder af den Skagens gule Skalcem maling på lager. 
Det kunne pynte gevaldigt hvis vi fik gjort alvor af en gennemgribende opmaling 
af ydermuren. 
     

Opgraderinger på Kaldred 
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På flyvepladsens areal er der fra Svæveflyveunionens gennemgang et par 
bemærkninger om træer der er for tæt på flyslæbsarealet i vest enden. 
Formanden og et par udpegede medlemmer kikker på sagen, og aftaler det 
videre forløb med flyvepladschefen. 
 
Administrationen af flyveplads selskabet har PFG overtaget fra og med i år som 
frivilligt arbejde. Det betyder en meget væsentlig besparelse i forhold til tidlige 
hvor en ekstern revisor blev betalt herfor. Hvordan dette økonomisk skal 
udmøntes er op til bestyrelsen i Kalundborg Flyveplads ApS. 
 
 
 

Matrikelkortet over Kaldred området. Bemærk hvor bredt  flyvepladsens areal 
faktisk er i vest enden.  © KMS 
 
 

Erik Trudsø Jespersen 

etj@pfg.dk 
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Returadresse: PFG, bygning 237, DTU, 2800 Kgs. Lyngby 

Kalender 2013 
Hvornår Hvad Hvor 

Oktober 
Ons. 9. okt. 
Lør. 26. okt. 
Søn. 27. okt. 

 
Sort og hvid—foredrag 
Væddemålsfest  
Nedspænding og vinterpakning 
af fly og materiel  

 
Værkstedet 
Kaldred 
Kaldred 

November 
Lør. 2.—søn. 3. nov. 
Ons. 6. nov. kl. 19:30 

 
Vinterklargøring af værkstedet 
Sæsondebriefing og planlægning 
af vintervedligehold 

 
Værkstedet 
Værkstedet 

December 
Ons. 4. dec. kl. 19:30 
Lør. 14. dec. kl. 16 
Tirs. 31. dec.  

 
Gløgg og billedaften 
Julefrokost 
Nytårsaften 

 
Værkstedet 
Værkstedet 
Kaldred 
 

  
 

 
 


