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FLYVEVÅBNETS BIBUOil 

50 år siden, For ........................................... 1/11, 2/31 , 5/1 1, 6125, 7/4, 12/27 Bellanca i 1997 .. ....................................................................................... 4118 
Beluga ............................................................................................ 7120, 10/31 

100 km trekant .......................................................................................... 4128 Bernscherer, Erzebet ................................................................................ 9/25 
Bertelsen, Søren ... .................................................................................... 9130 

ACI kongres •...•.... ................................................ ..................... ....••..•.......•. 9/6 Bibliotek, Flyvevåbnets ....................... ..... ............................. ................. ... 5127 
Action '98 ................ .................................................................................... 6/4 Billund ......................... ................ 2/4, 6, 7, 31 , 314, 5, .413, 6/4, IV4. 12/4, 5, 6 
AOF ~mepriser .............. ........... ................ .. ............................................... 2/2.8 Bio/consult ............ ......... ......... ..................................... .. .... .......... ... .......... 5121 
Aero Design Pulsar ........................................................ ........................... 9120 Bjeroe·Pedersen, H.J ...... ............................................................................ 115 
Aero L-39 .... ..... ................................................................................ ....... 11/10 Boeing 717 ..................... ...................................... ........... .......... 2/28, 717, 715 
Aero-club de France ...... ............................................................................. IU5 Boeing 737 ....•. 2/4, 3/3, 4. 4/4, 30, 5/30, 7/3, 814, 917, 1014. 6, 1113, 7, 12/4 
Aeroflot ........................... ................ .................................................. : ........ . 816 Boeing 757 ... ............................................................................. 7/1, 6. 7, 1015 
Aeroktubbens repræsentantskabsmøde ................................................... 7/34 Boeing 767 .................................. .... ................................................... 6/3, 10/5 
Aeroklubbens årsberetning .......... ..... ........................................................ 5/31 Boeing m ........................... .. ................................................................... 10/5 
Affugtning ......... ...... ................... ... .... ......................................................... 6/16 Boeing i 1997 .............. .. ...................... .. ...................... ................................ 3/4 
Al(R) .................. ........................................................................................ 10/4 Boeing MD-1 t .................. .. ......................................................................... 917 
Aichl M6A 1 Seiran ....... ..................................................................... ........ 3/33 Boeing Slkorsky RAH-66 Comanche ........................................................ 10(9 
Air Bothnia .................................................................................................. 417 Boeing Stearman ........................................................................................ 3/6 
Air lceland ................................ ................................................................. 2/31 Boeing Super Guppy .............................................................................. 10/30 
AirUK ....................................... ........................................................... ........ 2/5 Bombardier Global Express .......................................................... 9/3, 6, 10/9 
Airbus A319/320/321 .. ........................... ........... 1/5, 5/5, .8/1, 917, 11/28, 12/5 Bombardier pilotuddannelse ............................................... ...................... 10/7 
Airbus A330 ................................................................................................ 816 British Aerospace, se BAe 
Airbus A340 ................................................................................ 4/4, 12, 12/5 Brltish Airways ............................ ..... ........................... 2/4, 9/7, 11/28, 12/4, 5 
Airbus Beluga ........... ............ ................................................................... 10/31 Britlsh Mldland ......... ....... .... ..... ................................................................. 12/6 
Airbus 11997 ........ .. ........................... .......................................................... 2/5 Britiske Airshows .................... ............................... .... ..... .... .. ...................... 3/6 
Airbus lndustrie, Rekordår for ......................... .......................................... 4/12 Brinen Norman lslander ............................................................................ 10/4 
Airbus Super Transporter ... ... ........................................ ............................ 7/20 Brinen Norman, ny ejer ....................................................... ......... ............. 10/5 
Airports Councils International .... .............................................. .. ............... 9/6 Brunsgaard, Bo .............................................. ....... .. .... .............................. .8/16 
Alkair ..... ............................ .. ... ................. .................................................... 1/5 BrOel, Per V .............................................. ................................................... 7/9 
Allerød ..... ...................... .. ............................................................................ 6/5 Bucker Flugzeugbau ........ ............................................................. .............. 1/4 
AlmenftyprodukUon, Amerikansk .......................................... .. .................. 4/18 Bøde til passager ............. ....................................... ...... ... ..... .. ... ................. 4/4 
American Champion i 1997 ...................................................................... 4/1 8 Bøger ................................ ............................................ 2/5, 3128, 5127, 12/28 
AMRAAM ....................................... ....... ........ ...................... ...................... 1/19 Bøgsted-Pårup retur ................................................................................. 2/22 
Analysekonloret ...................................................................... 8/34,9/31, 10/29 Børsting, Jens ........................................................................................... 4/28 
Ancker, Paul E ............................................................. .... ......................... 11/5 
Anderberg, John ........................................ ............................ ................... 6/16 Canada, Pilotuddannelse i ..................................................... ........... 10,7 11/4 
Andersen. Peter ..... .. .......................................... .................... ................... 8/19 Canadalr Challenger ............. .......................... .... .................... . 2/5, 3/19, 10/7 
Andresen, Sven Erik ................................................................................. 9/30 Carl, Marion E ..................................................... .............. .. .. ............ ...... .. 1 0/5 
AntonovAn·2 ........................................................ ............ 11/9, 11 , 12!10, 11 Dornler Do 228 ..................................... .. .......................... ........ .. .............. 10/5 
Antonov An-26 CUrf ...... .............................. .. .......................... .................. 11/8 Carstensen, F. ........... .... ..... ... ............ ........................................................ 11 /5 
Antonov An·70 ... .................................................... .... .... ..... .................. .... 7/21 Catalina, TIi Alrshow med .. ... .................................................... .... ............ 4/16 
Antonov An-72 .................................................... .... ... .. .. ............ .... .... ... ... . 8129 Center Air ................................................ ............. ... ... ................................. 4/9 
Arnborg Åben ..... ................. ..................... ........................... ........... 1/12. 10116 Certifikatregler, JAR ............................................... ........................... 12/26, 37 
Arndt, Ole ...................................................... .. .. ........ ................................. 1/5 Certikatsystemet. JAR/FCL ................... ....................... .... ........................ 2/14 
Arnoldi, Per .... ..... .................................................. ......................... ........... 12/5 Cessna 172 hændelsesmenster ............ - ................................................ 8124 
Asmussen, Jørn ................................................................ , ........ ............... 5116 Cessna t 72 produktion ......................................... ...................................... 9/7 
ATR 42/72 ...... .. ............................................................................. 6/4, 10/4, 9 Cessna 172SP ............................. .. ........ ..................................................... 8/6 
Auster I ................................................................................................... 12/20 Cessna 182 hændelsesmønster ............................................................... .8124 
Aviat i 1997 ......................... ...................................................................... 4/18 Cessna 1 82 produktion ............................................................................... 9/7 
Avro RJ ............................................................................ .. .... ................... 10/4 Cessna 182S .......................................................................................... 11/29 
Avro Tulor ................................................................................................ 3/1, .8 Cessna 208 Caravan ....................................................................... 2/15. 12/6 
Ayres CorporaUon .... ........................... .. ... ...................................... .... ..... 12/13 Cessna 2086 Grand Caravan ... ....................... ... .............................. 1/6, 12/6 

Cessna 525 ............................................ ....... .... ..... ................. .... ................ 7/5 
Bachmann, Jørgen ... .......... ................................................................ ..... 11125 Cessna I 1997 ..... ........... ..... .... .......................... ......... .. ........... ............ ...... 4/1 8 
BAe ATP .................... ........................................................... 2/4, 30, 3/5, 11/5 Chance Vought F8U .... .... ....... .................................................... ............. 11/30 
BAe Jetslream ................... ..... ... .... ...... ......... ... ... ............... .... ........ ..... ...... 10/4 Christensen, Henry ................................................................. ................ 12/30 
Ballonrekorder ........... ................................... .......... .. ... .................... ... .... .... . 1/4 Christensen, M.M . ....... ... ............... ......................................... .... .... .... .... 12118 
Bauer-Jensen, P .............................................. .... ...................................... 6/30 Christensen, Mogens ........................ ................................................... t /5, 2/5 
Beech i 1997 ............................................................................................. 4118 Christensen, Palle J ........................................................ ... ................. ........ 7/9 
Beech King Air .. , .... , .................................................................................... 417 Chrlstoffe,sen, C.B ............................................................. .... ............ . 714, 5/5 
Bell 427 ............................................................. ..................... ................. 12/27 Cimber Air ............... .. ...................................... 3/5, 4/4, 5/4, 816, 9/5, 10/9, 11 
Bell Boeing 609 ........ ............................................... .................................. 7 /20 Cimber og SAS ....... .. .............. .... ................................................................ 6/4 
Bellanca Champion 7 .... .. .......................................................................... 911 8 Classic i 1997 ........................................................................................... 4118 



Clausen, Tom .......•.....•.............. ..••........... ......•..... ....... ... ...... ...... .. ........ 5/4, 8/6 Flyv 70 år ............................................................................................. 6/9, 7/9 
Commander i 1997 ............ ................................. ....................... ....... ..... ... 4/1 8 Flyvekontrol ........................ - ..... ........................... .......................... .......... 6117 
Concors ············-··············· .. ······· ................................ ......... ........ ...... ... ...... 4n Flyvemuseer I Florida ............................................................................... 3114 
Convalr Catalina ....................................................................... 4/16, 5/15, 22 Flyvemuseum, Danmarks .................. 4/3, 6, 5/1 4, 6/5, 8/6, 9/4, 10/12, 12/31 
Convalr F2Y Seadart .............................................................................. 12/32 Flyveplads•problemer ............................................................................... 8/18 
Cooperatlve Jaguar ................................................................................... 8/22 Flyvertaktisk Kommandl ............................................................ ........... .. ..... 8/6 
Copenhagen Air Services ........................................................................... 9/4 Flyveslkkertied, Rådet tor større ................................................................. 6/5 
Copenhagen Airtaxi ................................................ .............................. 418, 1 O Flyvesikkerhed, S•teori og ligestillingskampen ........ ................................. 8/16 
Curtiss R3C ....................................................... ............... .... .................... 7/32 Flyvevåbnet ............................................................ - ...... 4/4, 6, 7, 10/5, 7. 23 
Curtiss SOC Seagull ....•...•.........•............ .. .... ... ...................... ................... 9132 Flyvevåbnets Bibliotek .............................. ................................................ 5127 
Curtlss XP-55 Ascender .. ............. ....... ... .................................................. 6/32 Flyvevåbnets gallauniform ...................... .................................. ...... ............ 8/9 

Flyvevåbnets Jubilæumsfond ................................................................. .. 11/5 
Oan•Glide .. ..................... ...... ................................... .. ...... ....... ... .................. 4/4 Flyvevåbnets Recce Enhed ................................................ ....... ...... ......... 9/14 
Damsh Aerolech ·· ·- ········· .. ·· .. ·· .. · ... ·· ................................... ...... ...... 315, 11/27 Focke• Wull projekter ................................................................................. 1 /31 
Danish Air Transporl ............ ... ..... ..... ................................................. 215, 11/6 Focke•Wulf Weihe ................................................... , ................................. 2/25 
Danmarks•mesterskab, se DM Foged, Helmer ... ..................... ..... .......... .................................... ..... .. ........ 6/12 
Danmarks•rekorder .......................................................... ... ..... ... ... 4/28, 12/14 Fokker 50 ................................................................................... ........ ... .... 2131 
Dansk Veleranflysamling ......... .............. ............................. - ................... .. 8/6 Fornebu .................................................. .. ... ................................... 11/13, 12/5 
Dassaull Falcon ................................................................................. 3/5, 6/34 Frankfurt .. ..... ............................................................................. _ ....... 3/4. 816 
De Havilland DHC·7 ........................................................ .. .... .................... 7/31 Frieri ...... ... ................................... ................................................................ 213 
De Havilland DHC-8 ............................................................ 1/4, 4n, 9/7, 10/9 Fuglen, Kampen mod ............................................................................... 6/16 
De Havilland Dragon Rapide ...................................................................... 4/6 Funk FK 9 ........................................................... .................................... 10/14 
Deauvllle .........•...•.............................................................•.•.•..•............•••... 9/6 Fynbo, L C ................................................. ........................................ , ... 12/30 
Debonalr ································-············· ...................................................... 4/7 
Delta Alrllnes .... ............................................•...................•.•.....••......•.......... 1/5 Gallauniform, Flyvevåbnets ........................................................................ 8/9 
Della Fly ................................................................ ...................................... 4/9 Gamle Lutthavnsgård .. ........................................................................... 10/ 15 
Derringer .. ..... ......... .................................. ................................................... 9/6 Gardermoen ............................................................................................ 11/14 
DG·IOfhandlet, Ny ................................................... .. .. .... .................. .......... 4/4 Glasair ....................... ............................................................................ 11 /17 
DHL Worldwide Express ........................................................................... 12/5 Glenn, John ..... ............................... ... ................. ...... ......................... . .... 12/5 
D!Uevsen, Jan .......................................... ....................... ......... ... .. ..... ..... .. 2/31 Glostl!f Gauntlet ................. ................................ ... ................................... 4/13 
DM, ballon ................................................................... ...................... .......... 816 Go ..................................................................................................... , 9/7, 12/4 
DM, dragellyvnlng .. ................ .. .. ............................................................... 9/35 Goldwater, Barry .................................................................................... 10/29' 
DM, svæveflyvning, 15 m ......................................................................... 8/1 0 Grab G 1150 ................................ ............................................................ 8/6 
DM, svæveflyvning, junior .................... ............................ _ ................... 10/1 7 Grumman C-1 A Trader .............................................................................. 3/15 
OM, svæveflyvning, klubklasse .............................................................. 10/17 Grumman Wildcat ......................... ......... .. ................................................... 3/8 
DM, svæveflyvning, kvinder ................................................................... 10/1 7 GrønlandsOy ............................................... 6/5, 7/1, 5. 6, 31, 11/6, 10/5, 11 /6 
DM, svæveflyvning, åben klasse .............................................................. 8/10 Gulfstream .............................................................. ........................ 115, 214, 5 
Dolrlls, Søren .... .......................................................................................... 8/6 Gulfstream i 1997 ..................................................................................... 4/18 
Doolittle, Jimmy .... .................................................................................... 7/32 
Douglas A30 Skywarrior ............... ............................. ............................... 4/32 Haderslev .................... ................................................................................ 8/6 
Douglas C-47 ........ ...................................................................................... 6/7 Hahn-Petersen. VIiheim ............................................................................ 12/9 
Douglas C·54 ............... ........................................................................... 617 , 8 Hallstrøm, Erik ................ .. ............ ........ .................................................... 7 /29 
Douglas DC·8 ............... ............................. .......... .... ................................... 7/4 Halvtreds år siden, For ............................... 1/11, 2131 . 5/11. 6/25, 7/4, 12/27 
Dubai 2000 ............................ .................................. ............. .... ................... 315 Handley Page H.P. 42 .. ................... ......................................... ...... .. ......... 8/32 

Hansen, Claus ............................................................................................ 215 
Early Birds .............................................. - ............................................... 1015 Hansen. Folmer ... ............................ ............................................... .......... 6/30 
ECA ............................ .... ................. .................... .......... .............................. 1/5 Hansen, Poul Erik ........................... .............. ................................. .. .... ..... 2/31 
Edgley EA-9 Optimist ................................................................................ 1215 Havarier og hændelser ........................................... 1/34, 3/26, 4/4, 7, 13, 15, 
EH101 ....................................................................................................... 3/22 515.6/4 7/4, 10/4, 6, 11/5, 6, 28, 1215, 25 
EK 1948 .................................................................................. ... ............... 9/27 Havari/hændelsesmønstre ................................................... 8/24, 9/41, I 0/29 
Ellehammer. Hans ....................................................................................... 7/4 Hawker Hunler ............. ................................................................... 7122, 11/31 
Ellehammer, J.C.H .................................................................................... 12/5 Helbredskrav ............ ........................................................................ 8/34, 9/30 
Ellehammerpokalen .................................................................................... 7/4 Helikopter-tjenester, Sammenlægning ...................................................... 11/5 
Elverum ................................................................................................... 11 /18 Hellqvlsl . Leif .................... ·-·-··········· · ........... ......................................... 1/29 
EM, svæveflyvning ................. .... .............. ... ........................................... 10/24 Helmo Larsen, B ....................................................................................... 4/31 
Embraer ERJ-135 ........................................................................ 214. 5/5. 9/7 Helmø Larsen, Jens .................................................................................... 2/5 
Embraer ERJ-145 .............................................................................. 2/4, 1216 Helsingør ................................................ ..................................................... 8/6 
Er del det værd? .............................. .......... .................................... 9/22. 10/20 Heraldisk mærke lil Hærens Flyveljeneste ........................................ - ... 3/24 
Erhvervspilot, Førsle danske kvindelige .... ......................... ............ ..... ..... 5/11 Hesdorl, Hans ............................. ...... ..... ................................................... 7/29 
Ericsson llybårne radarsystemer .... .. ............................................ .. ........ .. 1/20 Himmelbjerget ............................................................. .............................. 1213 
Erieye ......... ........ ......... ..... ........ ................... ..... .................... .... ................. 1/20 Hjort, Svend .... ............................................................ ........................ ........ 4/7 
Eriksen, Erna ..... ... ........................................ ..................... ....... .. .............. 5/11 HKWega ................................................................................... ................ 9/17 
ESK 721 ............................................................................................ . 1 /16, 5/7 HOAC H38 Olmona ..... ..................................................................... 2116, 9/18 
ESK722 ... ............................................................................................ ....... 4/7 Holck, Kisser .......... ................. ·- ····· .. . · .... .. ............................................... 1/14 
ESK 726 ................... .. ............................................................................... 9/14 Holgersen, Bent ....................................................................... .. ................. 7/9 
Estonian Air ............................... .............................. - .............................. 12/5 Holm·Jensen. Ole ................................................................................... .. 9/30 
ETA ......................... ............................................................................. 4/7, 5/4 Holstebro .................................. ·-··•·····-··-.............................................. 10/5 
Ettrup, O.K ............................ ......................... ........................................... 7/29 Holsteinsborg ............................................................................................ 11/4 
Eurocopter EC120 .......... ........................................... ......................... 7/21 , 26 Holten-Lund, C ............................. ..................... ........................................ 4/31 
Eurofighter ................................................................................................ 7/20 Hove, Peder ................................................................................................ 215 
Europa ... ............................................................... ........ 1/24, 2/4, 10/6, 12/24 Hovedværksled Væiløse ... ................................................................. .... .. 5/16 
European Cod<plt Association ................................................................. ... 1/5 Hughes HK·1 Hercules ............................................................................. 5/28 
European Joinl Aviatlon Authorities .............. .......... ... ....... ........................ 1/23 Hugnes, Howard ............................................ ......... ................... ............... 5/28 
ExecuJet Scandlnavia ......... .... .. ............................................... .. .... .......... 11 /5 100 km lrekanl ....................... .... ........... ................................ _ ................. 4/28 
Extra 400 ..................................................................................... ............. 11 /5 Hvidt, Christian ...... .. .. ............................................................................. 12137 

Hylloft, Peter ................ ............................................................................. 4/31 
Fairchild C· 123 .......................................................................................... 3/14 Hændelser og havarier, se Havarier 
Fairchild Dornier Do 328 ........................................................................... 10/5 Hændelsesmønster ..................................................................... .... .......... 8/24 
Fairchild Dornler 328 JET ................................................ ................ 8/29, 9/16 Hærens Flyvetjeneste, Heraldisk Mærke ................................................. 3/24 
Fairey Swordfish ........................................................................... .............. 3/6 
Falck Air ............................................................................................... 1/5. 7/4 IAJ Galaxy ................................................................... .............................. 2/26 
Falck-museet .............................................................................................. 4/6 lcelandair ................ ... .. ................. ..................................................... 5/5, 10/6 
Fantasy of Flig hl ..................................... ......................................... ......... 3/14 III Sky Arrow ........................................................................................... 9/4, 7 
Famborough Air Show .......................................... 9/7, 10/9, 11/27, 12123, 27 ILA 1998 ..................................................................... 4/7, 7/4, 20, 8/29. 9/16 
Finger Vest ........................................................................... - ................. 5/18 ILA 2000 ......................................................................... ............................ 9/7 
Finnalr ......................................................................................................... 3/5 Indefrosne Ily .. ............................................................................................ 8/4 
Flemming af Rosenborg, Greve ............................................ .... .. ................ 719 lnteld. Erik ................................................................................................. 3/31 
Flight Design CT .................................................. ................................... 10/14 lslandsllug ...... ............... .. .. .... ..... .............................................................. 2131 
Florida Air National Guard ......................................................... .. ............. 7/25 Islandsk lu111rafik ...................................................................... ................. 2131 
FLS Aeroservice ........ ... ...... ...................................................................... 11 /4 
FlS Aerospace 11997 ............... ................................................. .. ............ 5/12 Jakobsen, N.N . ............................................................. ......... .. .......... 1/29, 6/5 
FLS Aerospooe, andet .. ........................... ............ .. ......... 3/5, 4/6, 6/4, 5, 12/8 Jansen, Mogens ............................................. .......................................... 9/20 
Flugfelag Islands .. .... ....... ............... .................................. .. ... ..... ............... 2131 JAR certifikatregler ........................................................................... 12/26, 37 
Flybrændslof .......................................................................................... ..... 9/4 JAR-FCL, CertifikalSystemet .. .... .............................................................. 2/14 
Flybyggegruppen Østjylland .................... ... ......... .. ........... ............. ........... 1/24 JAR-FCL, Overgangsregler ...................................................... ................ 6/28 
Flygvapnet ........................................................... ....................................... 914 Jensen, Jens Peter .. ......................... .................... ............. ...... ..... .. .......... 8/12 
Flying Tigers Wart>ird AJr Museum ............................................................ 3/14 Jessen Knud ................................. ................. ....... .................................... 3/31 



Jetair ......................................................................................................... 4/1 0 Maersk Air og SAS .... ............................................................................... 1 t r, 
Joint Aviation Authoritles .......................................................................... l/23 Malmmose, Erik ...................................................... ... ...................... 7/4, 12/30 
Jubilæum. EK 1948 .......... ........................................................................ 9/27 Malm6 Avlatlon ................................................................... ........... .. .. 2/5, 10/4 
Julekonkurrence ..................................................................................... 12/24 Masquito M80 .................................................................................. ....... 10/14 
Julerejser, BIiiige ....................................................................................... 12/4 Mathiesen, A.H ................................... ...................................................... 7/29 
Junior-EM (svævell.) ................................................................................. 2/12 Maule i 1997 .. ................................ .. ... ...................................................... 4/18 
Junkers Ju 88 ............................................................................... 2/24, 24, 2S Mauriisen, Thorsten ..................................................... .................. 6/19, 11/19 
Jergensen, Poul .. ...................................................................................... 8/29 McOonneU F-4 Phantom ............................................................................. 7/4 

McDonnell XF-85 ................. ............................................................ 2132, 4127 
Kaiser Magic .. ........................................ ................................................... 9117 McOonnell Douglas F-15 ................. .............................. ........................... 7/25 
Kangerlussuaq ...................................... .......................................... 6/17, 7/1,6 McOonnell Douglas MD·11 ...................................... ................................... 715 
Kannegaard, Jens ..................................................................................... 6/30 McOonnell Douglas MD·81 ....................................................................... 8131 
Karup ......................... .......................................................................... 6/5, 8/6 McDonneU Douglas MD-95 ....................................................................... 2/28 
Kastrup, se Københavns Lufthavn Kastrup Medaljen for udmærket Lufttjeneste ........................................................... 9(7 
Kazan ANSAT ..................................................... .................................... 12/24 Menneskelig ydeevne og begrænsning .. .......... ........................................ 8/16 
KDA's repræsentantskabsmøde ............................................................... 7134 Messerschmitt Bl 109 ............................................................................... 1132 
KDA·s årsberetning ......................................................................... .......... 5/31 Messerschmltt Me 11 o .. ........................................................................... 2/25 
Kennedy Space Center ...... ....................................................................... 3/15 Messerschmltt projekter ......................................................... .. ................ 1130 
Kenya Alrways ......................................................................................... . 10/5 METAR pr. mobiltelefon ................. .............................................................. 7/8 
Kina, Svæveflyveoplevelser i • .... ....... .... .. • .. .... ..... .... .. • .... • .. .... • .......... ... .. ... .. 51B Mld LHe Upda!e ........................................................................................ ... 3/5 
Klemm Kl 107 ............................................................................................ 9/19 Mlchaelsen, Svend ................................. ................................................ 10/35 
KLM ............................................................................................................. 5/5 Midtjyske, En tur til det ........................................................ ..................... 6127 
Klods Hans oplevede, Hvad ............................................................. 3/31, 8/23 Mikoyan MiG-21-2000 ............................... .... ......... ... ................................... 75 
Knudsen, Erry .......................................................................................... ... 4(7 Mikoyan MiG-29 ............................................................................. 7121, 12/23 
Knudsen, Flemming .................................................................................. 1/29 Mil Mi-2 .......................................................................................... 11/8, 12/11 
Kofoed, Hans ............................................................................. 6/5, 719, 12/4 Mil Mi.BT ................................. ....... ......................................... .. ................ 11/9 
KOt.:s Collectlon ........................................................................................ 2/11 MIiano ................................. .. .. .................................................................. 12/4 
Kompasset, Den er (Ikke) god med .......................................................... 6/24 MIijø og luftsport ................. ............................... , ..................... ................... 516 
Komponentservice ...... .............................................................................. 12/8 Miljølorbedfing ................ .......................................................................... 11 /5 
Konference: Uberabering og flyvesikkerhed ........................................... 2/13 Miljøgodkendelse af mindre flyvepladser .................................................. 4124 
Kongelig Dansk Aeroklub, se KDA Miljøregulativer .......................................................... ................................ 8/18 
Konkurrenceledelseshjælpers Dagbog, Fra en ........................................ 1/12 Mobiltelefon, Vejr pr .................................................................................... 7/8 
Korean Airlines ............................................................................................ 2/5 Mooney 11 997 .......................................................................................... 4/18 
Kornum, Mogens ....................................................................................... 8/28 Morane·Saulner MS 893E Rallye 1 BOGT GaJllard .................................... 2120 
Kort glat bane .... .......... ... .... ................................................................. ..... 6/29 Mortensen, Jørgen .................................................................................... 9130 
Koster Vig ..... ............... ................................................................. ............ 6/36 Mortensen, Rasmus ............................................................................... .. 2/12 
Krab Nielsen, JBfgen .................................................................................. 2/5 Muk Air ................................................................................ 2/5, 7/5, 8/6, 11 /5 
Kragh, Ejgil ..... ............................................. ............................................... 2/5 Museumsfty, Behandlingen al vore ................................................ 7122. 11/31 
Kristensen, Thomas Møller ..................................................................... 12/19 Museumstur til USA .................................................................................... 3/4 
Kvindelige erhvervspilot, Første danske ................................................... 5/11 MYB .......................................................................................................... 8/16 
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Den pålidelige arbejdshest 

CESSNA'S GRAND CARAVAN 
Cessna's Grand Caravaner en fantastisk arbejdshest. Den kan ænd

res fra passagerbefordring til fragtopgaver på få minutter og den kan 
transportere op til 4682 Ibs (2124 kg). 

Operationmuligheder er lige så imponerende som de vægtmæssige. 
Ved maximum vægt kræver den kun 950 fod landingsbane og1365 fod 
startbane. Jo mindre vægt, jo mindre banekrav. 

Grand Caravan er også en ypperlig maskine under vanskelige bane
forhold. Den opererer uden problemer fra grus-, græs- eller sandbaner. 

Kombiner alt dette med marchhastighed på 182 kts., mulighed for 14 
sæder og De har større alsidighed og præstationer end hos alle andre 
fly i klassen. 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi cmRG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIRKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-<:ertifikat 
Cessna 172 -1040.- ind. 25% moms pr. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets 6bnlngstider: Perioden april-sept 08.00-19.00 

Perioden okt-marts 08.00-17.00 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

HANGAR 
Staunlng Lufthavn, LufthavnsveJ 4, 6900 Skjern 

Tlf. 97 36 92 66 • Fax 97 36 92 10 
IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 

Take-off power (flat rated) 
Max. ramp weight 
Max. take off weight 
Equipped weight 
Usefull load 
Usablefuel 
Range 

Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnetuni-c.DK 

Nu kommer den langt om længe - Pipers nye turboprop 

MALIBU MERIDIAN 
-Klar til levering i år 2000 

Preliminary performance and Specification Data 
Pratt & Whitney PT6A-42A turboprop 

3 Blade constant speed, reversible Hartzell propeller 
One thrust lever, 5 or 6 passenger luxury cabin. 

400 SHP 
2.173 kg 
2.154 kg 
1.444 kg 

729 kg (+5%) 
644 liter 

1.070 nm (+5%) 

Max. cruise speed 
Certified altitude 
Take-off distance 
(ground roll) 
Landing distance 
(ground roll) 

" A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 

Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

VIGTIGT!!! 

262 KTAS (+5%) 
30,000 ft (9.144 m) 

1.530 ft. (466 m) 

1.020 ft (311 m) 

r.· ~ .. ,-1per 

Vi har nu kun en fabriksny Piper Archer III tilbage, og når den er solgt, 
kan vi desværre ikke levere en ny igen førend oktober 1998. 



Kort sagt 

I øvrigt 

Navne 

Modelsiderne 

Oscar Yankee 

Organisations nyt 

Herover: 
Luftwaffes VFW 61417+02 
under skoleflyvning i Ålborg. 
Foto: Palle J. Christensen 

Forsiden: 
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et af de mest populære hjemme
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Svæveflyve- Ballonrekorder Huskøb 
rekorder J. Stephen Fossetts flyvning Forsvarsministeriet har fået 

Kongelig Dansk Aeroklub har 
med en Cameron R-21 0 rozie- Folketingets finansudvalgs 

godkendt følgende Danmarks-
re (varmluft/gasballon) fra Saint tilladelse til at betale USA 14,4 

rekorder: 
Louis i USA til Nonkhar, Sultan- mio. kr. for de amerikanske fa-

Ensædet svævefly, 100 km 
pur i Indien den 14.- 20.januar ciliteter på flyvestationerne i 

Flyfabrik trekantbane: hastighed 102,87 
1997 er blevet godkendt af FAI Ålborg, Skrydstrup og Vandel 

km/t (national rekord), sat af 
som absolut verdensrekord i samt på Holstebro Kaserne. 

fredet Birgitte Ørskov 9. aug. 1997. 
såvel distance (16.673,81 km) Bygningerne er et levn fra 

Ensædet svævefly, målflyv-
som varighed (145:44 timer). den kolde krig, skriver FOV 

B0cker Flugzeugbau, der blev 
ning distance 622, 1 km (natio-

Se I øvrigt artiklen i Flyv nr. 12, Nyhedsbrev. De blev opført af 
oprettet i 1933 i lejede lokaler nal og lokal rekord), sat af Karl 

side 26ft. USA til støtte for de arne ri kan-
i Berlin-Johannisthal, rykkede 

Erik Lund 20. april 1997. 
Den tidligere distancere- ske enheder, der i en krigssi-

i slutningen af 1935 ind i en til 
Flersædet svævefly, 100 

kord var på 8.748, 11 km, sat tuation sku Ile forstærke forsva-
formålet nyopført fabrik på fly-

km trekantbane: hastighed 
af Fossett i februar 1995. Va- ret af dansk område. 

vepladsen Rangsdorf syd for 120,84 km/t (national og lokal 
righedsrekorden, der var sat af Nu har USA opsagt for-

den tyske hovedstad. Det var 
rekord), sat af Kaj Pedersen og 

Richard Abruzzo ogTroy Brad- stærkningsaftalerne og de 
en af de få tyske flyfabrikker, 

Jens Børsting 13. aug. 1997. 
ley i september 1992, var på amerikanske myndigheder 

der ikke blev beskadiget af 
Flersædet svævefly, 300 

144:16 timer. ønsker - i lighed med praksis i 
krigshandlinger, og nu er fa- km trekantbane: hastighed andre NATO-lande - at få en 
briksbygningerne sammen 

99,97 km/t (lokal rekord) , sat så stor del som muligt af den 
med andre bygninger på plad-

af Dan Møller Andersen og Retssag 
investerede kapital tilbageført. 

sen, bl.a Haus der Flieger, kom- Agnes M. Jensen 10. aug. Og efterforhandlinger mellem 
met under Denkmalschutz, 1997. Premiair har indgivet stæv- Forsvarsministeriet og de 
hvilket svarer til at de er blevet 

Flersædet svævefly, 500 ning mod Morgenavisen Jyl- amerikanske myndigheder har 
fredet. 

km trekantbane: hastighed lands-Posten på grund af en man nu indgået en betinget af-
Fra 1945 til 1994 anvendtes 80,4 km/t (lokal og national artikel i avisen den 24. no- tale, der betyder, at Danmark 

Rangsdorf af sovjetrussiske rekord), sat af Jan S. Hansen vember, der ifølge Premiairs skal betale 50 procent af faci-
militærstyrker, bl. a. som heli-

og Klaus Vang Petersen 20. direktør Tom Clausen skaber liteternes nuværende værdi, 
kopterbase. Nu står bygnin- april 1997. uberettiget tvivl om selskabets som er opgjort til 48,8 mio. kr. 
gerne tomme. Flersædet svævefly, tre- flyvesikkerhed. Fra overtagelsesprisen træk-

kantbane: distance 561 ,5 km - I artiklen hævdes det urig- kes yderligere 1 0 mio. kr., idet 

(lokal rekord), sat af Jan S. tigt, at Premiair fly for snart to Danmark overtager ansvaret 

Hansen og Klaus Vang Peter- år siden skulle have været i for oprydning og retablering 

Gripen sen 20. april 1997. nødsituationer i forbindelse m.v. 

operativ Ensædet motorsvævefly, med indflyvning til Stockholm. Forsvarsministeriet forven-

200 km trekantbane: hastig- Såvel disse oplysninger som ter dog ikke umiddelbart at 

Sidst i oktober blev Flygvap- hed 122,03 km/t (national re- mange andre i en artikelserie, skulle bruge penge til dette for-

nets første "division" ( eskadril- kord), sat af Edvin Thomsen som Jyllands-Posten har bragt mål ved facilite-terne, som for-

le) Saab JAS 39 Gripen erklæ- 19. aug. 1997. i den forløbne uge, indeholder svaret i dag allerede har taget 

ret operativ. Den er stationeret Endvidere to Danmarks- en række faktuelle fejl, fortsæt- i brug til nationale formål. 

på Såtenås i Mellemsverige rekorder for kvinder: ter Tom Clausen. Selv om Danmark nu over-

(ved den store indsøVånern), Ensædet svævefly, flyvning tager hovedparten af de arne-

der også rummer Flygvapnets ud og hjem: distance 333,03 3.000 rikanske faciliteter på dansk 

omskollngsenhed for JAS 39 km (national rekord), sat af Git- grund for 14,4 mio. kr., er der 

piloter og teknikere. te Munk Larsen 8. aug. 1997. kompositfly fortsat en aftale om, at det 

Flersædet svævefly, flyv- amerikanske forsvar anvender 

ning ud og hjem distance 
Den tyske svæveflyfabrik visse bygninger på Flyvesta-

309, 1 km og hastighed 82,4 
Schempp-Hirth i Kircheim/Teck tion Karup. 
afleverede den 23. oktober 

Dash 8-400 
km/t (nationale rekorder) samt kompositfly nr. 3.000 (fly bygget 
fri ud og hjem 309, 1 km sat af af licenshavere er ikke medreg-

Den 21. november blev den Kirsten Damgaard Andersen net). 
fr.irste DHC-8-400 "rullet ud" af 

og Agnes Jensen 20. april Schempp-Hirths første 
monteringshallen på fabrikken 

1997. kompositprodukt var åben Forhøjet 
iToronto, og når dette nummer 

Lynx levetids-
klasse flyet Cirrus, der blev fuldvægt 

af Flyv udkommer, har den bygget i 107 eksemplarer. Fa-
sandsynligvis været i luften. forlænges brikken har også bygget 501 De tyske luftfartsmyndigheder 

DHC-8 Series 400, der er Standard Cirrus, 243 Nimbus, har godkendt, at den største 
den hidtil længste Dash 8 ver- Søværnets otte Lynx helikop- 159 Mini-Nimbus, 95 Nimbus 3, startvægt for Schempp-Hirths 
sion, er beregnet til 70 passa- tere skal levetidsforlænges, så 65 Nimbus 3D, 306 Janus og 18 m svævefly Ventus 2c øges 
gerer. SAS Commuter har teg- de kan bruges frem til år 2013 612 Ventus. Hertil kommer de fra 500 kg til 525 kg. 
net sig for op til 53 (15 faste - ellers kunne de kun holde til typer.der stadig produceres: Forhøjelsen, der gælder al-
bestillinger, 18 optioner og 2002. Ved moderniseringen, 565 Discus, 59Ventus 2a/b, 78 le versioner (rent svævefly, 
.. rullende" optioner på yderli- der er budgetteret til 197 mio. Ventus 2c, 146 Duo Discus, 26 ,,Turbo", selvstartende), kræ-
gere 20). kr. og vil strække sig over fire Nimbus 4 og 38 Nimbus 4D. ver ikke strukturelle modifika-

Leverancerne til SAS Gom- år, får helikopterne større ,,Jubilaren" var en Duo Dis- tioner, men kan gennemføres 
muter begynder i juli 1999. rækkevidde og løfteevne. cus til Italien. rent administrativt. 
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H/ltSAS 

Luftkaptajn i SAS Ole Arndt (t.v.) flyverogså i sin fritid, svævefly 
vel at mærke, og som beskrevet i augustnummeret er han den 
første skandinav, der har fløjet 500 km i verdensklassesvæveflyet 
PW-5. Derved vandt han en præmie på 50.000 kr., udsat af SAS, 
som her overrækkes ham af SAS' flyvechef Per Lock. 
Foto: Knud Larsen 

0 

Chefskifte i Alborg 
Oberstløjtnant Karsten Schultz (pilotnavn TUL) overtager 1. 
februar posten som chef for Flyvestation Ålborg og ud næv
nes samtidig til oberst. Han afløser oberst H.J. Bjerge Pe
dersen (PED), der skal være chef for Flyvevåbnets Offi
cerssskole. 

ECA • European Cockpit 
Association 
Cimber Air Besætningsfore
ning (CAB), der organiserer pi
loter og kabinepersonale an
sat i Cimber Air, er på den or
dinære generalforsamling i 
Bruxelles den 9. oktober blevet 
optaget som medlem i Euro
pean Cockpit Association 
(ECA). Foreningen, der er 
medlem af Flyvebranchens 
Personale Union, er det tredje 
danske medlem i ECA; de to 
andre er Maersk Air Pilotfore
ning og Premiair Cockpit For
ening. 

ECA er med hovedsæde i 
Bruxelles talerør for ca. 20.000 
professionelle piloter i hele EU. 

-Vi i Cimber Air Besætnings
forening føler det er vigtigt at 
støtte det arbejde, der gøres i 
EGA for at øve faglig indflydelse 
på beslutningsprocessen i EU 
for de kommende harmonise-
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rede og fælles luftfarts- og ar
bejdsregler specielt, også så
ledes, at beslutningstagerne får 
den nødvendige faglige viden 
at beslutte på, siger CAB's 
formand, luftkaptajn Bjarne La
stein. 

Efter at have været igen
nem en lang optagelsespro
ces, hvor vi er blevet vendt, 
drejet og vejet, og sluttelig fun
det i rette vægtklasse som 
ECA medlem, er vi nu glade 
og lidt stolte over resultatet. 

Det er også et signal om, at 
det arbejde, der i årenes løb 
er gjort i CAB for vores ar
bejdsplads ikke har været for
gæves. ECA er meget op
mærksom på, at medlemsor
ganisationer og foreninger har 
ordnede forhold - indadtil som 
udadtil - fortsætter Bjarne La
stein. 

Pemco 
konkurs 
Det amerikansk-ejede flyværft 
Pemco i Københavns Lufthavn 
Kastrup blev erklæret konkurs 
den 20. november, men arbej-
det fortsætter på fuld kart, 
mens kuratorerne forsøger at 
finde en løsning til fortsættelse 
af virksomheden. 

Pemco, der beskæftiger ca. 
160 medarbejdere, har lejet to 
store hangarer af Sterling Air-
ways' konkursbo, giver sig 
hovedsagelig med vedligehol-
delse og modifikation af trafik-
fly. En stor kunde er Sterling 
European Airlines, der får det 
meste af sin vedligeholdelse 
udført af Pemco. Endvidere 
har Pemco kontrakt med KLM 
om ombygning til selskabets 
standard af syv Boeing 737-
400, KLM har købt af Air UK -
det indebærer bl.a. installation 
af konventionelle instrumenter 
i stedet for det "glascockpit", 
flyene er født med. 

Falck Air 
+ Alkair 
Bestyrelserne i Falck A/S og 
Alkair Flight A/S godkendte 
den 28. august en fusion mel-
lem Falck Air A/S og Alkair 
Flight A/S. Falck har 75% af 
aktierne i det nye selskab, 
Alkair de resterende 25%. 

Det nye selskab, der har 
overtaget navnet Falck Air, har 
ca. 30 medarbejdere og en 
flåde på fem Citation og Lear-
jet. Det ventes at få en årlig om-
sætning på mere end 50 mio. 
kr. 

Hovedkontoret forbliver i 
Odense Lufthavn, men de 
største fly er flyttet til basen i 
København. Den daglig ledel-
se er lagt i hænderne på ad-
ministrerende direktør Bent 
Brønsbjerg og flight operations 
manager Per Alkærsig. 

Gulfstream 
erstatning 
Folketingets finansudvalg har 
tiltrådt, at der anvendes 

287 mio kr. til et nyt fly til 
erstatning for den Gulfstream 
111, der havarerede på Fær-
øerne, plus 32 mio. kr. til leje 
af et fly, indtil erstatningsflyet 
bliver leveret. 

I ØVRIGT 
Falckair har solgt sin ene 
lslander og udbudt den an-
den til salg, idet den pati-
ent-transport, de har væ-
ret brugt til, er overgået til 
DSB efter åbningen af 
Storebæltstunnelen. 

Sun-Air fik sin første Brit-
ish Aerospace ATP den 20. 
november og satte den i 
trafik den 3. december. 

Oberst Mogens Christen-
sen, der nu er chef for Fly-
vevåbnets Officersskole, 
skal fra 1. februar være chef 
for Forsvarsstabens For-
handlings- og Udviklingsaf-
deling. 

Saab har fået bestilling på 
19 Saab 3408 Plus til det 
amerikanske regionalsel-
skab Mesa Airlines, hvilket 
sikrer Saabs produktion af 
civile fly frem til midten af 
1999. 

Delta Airlines nedlægger 1. 
marts sin rute New York -
København og indstiller og-
så beflyvningen af Berlin. Til 
gengæld åbner man en non 
stop rute New York - Stock-
holm og desuden ruter til 
Hamburg, Stuttgart, Wars-
zawa og Barcelona. 

SAS har købt 63,2% af ak-
tierne i et norske indenrigs-
selskab Widerøe, der har 
17 DHC-8 og et årligt pas-
sagertal på 1,2 mio. 

Sabena har valgt Airbus 
A320 familien til afløser for 
sine 28 aldrende Boeing 
737 og vil afgive ordre på 
26 A319, fem A320 og tre 
A321 til levering fra januar 
1999. 

Stoddard-Hamilton har nu 
leveret over 500 byggesæt 
til GlaStar. Ca. 800 Glasair 
flyver over hele verden. 

Italiens flyvevåben har af-
givet ordre på 18 Lockheed 
C-130J, den nye udgave af 
Hercules. 
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Flyv prøver 

Der er god plads i kabinen. 
Hvert sæde har egen friskluft
dyse og læselampe 

Cessna 208B Grand Caravan 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Cessnas største enmotors fly er i år på salgs
turne over hele verden, og i august kom 
N1215A til Danmark arrangeret af Hangar 5 Air 
Service, der er Cessna Caravan forhandler. 

Flyv fik lejlighed til en tur bag rattet. 

Udvikling 

Cessna 208 Caravan I fløj før
ste gang den 9. december 
1982. Det var i pakketransport
tidens begyndelse og firmaet 
Federal Express fik hurtigt øje 
på dens store rummelighed. 
Cessna fremstillede en særlig 
fragtudgave med forstærket 

gulv og uden vinduer, og Fed
Ex aftog dem stort set alle 
sammen. 

I 1986 kom en forlænget 
udgave, der fik betegnelsen 
2088 Super Cargomaster. 
Den har et lastrum under skro
get, kraftigere motor og større 
totalvægt. 2088 Grand Cara
van er en passagerudgave 
med plads til 14 personer og 
en del gods. Godsmængden 
kan forøges ved at udtage det 
nødvendige antal sæder. Der 
er nu produceret omkring 900 
Cessna Caravan, der flyver i 
54 lande. Federal Express be
nytter heraf ca. 300 (!) til pak
ketransport. 

Siden starten ved Paris Air 
Show havde demonstrations
flyet på sin rundtur i Europa 
været i Tyskland og Holland. 
Efter besøget i Roskilde fløj 
salgsdirektør for Europa, Mic
hael DeWitt og chefpilot Philip 

PT6A-motoren med det store 
udstødningsrør 

L. Brown videre til Norge, der 
er et af de større Caravan bru
gerlande i Europa. 

Flyet 

Nogle vil sige, at Cessna Ca
ravan er en kæmpeudgave af 
en Cessna 172. Den ligner da 
også en sådan, idet den erhøj
vinget, har fast understel med 
næsehjul og en motor. Og det 
er da heller ikke noget dårligt 
udgangspunkt at blive sam
menlignet med et af verdens 
mest producerede fly. En sim
pel opbygning giver minimale 
vedligeholdelsesomkostnin
ger. 

Ud over separate døre til 
piloterne er der i bagbords side 
en todelt lastdør med en åb
ning på 1,25 m x 1,25 m. I styr
bords side findes passagerdø
ren med indbyggettrappetrin i 
den del af døren, der åbner 
nedad. 

Kabinen er indrettet med 
sæder til 14 personer. De 12 
passagersæder er i fire rækker 
med et dobbelt bænksæde og 
et enkeltsæde i hver række. 
Ved alle sæder er der læse
lampe og friskluftdyse. Alle 
passagersæderne har tre
punkts sikkerhedsele, mens 
pilotsæderne har firepunkts 
sele (H-sele). 

For at kunne sænke anflyv-

ningshastigheden dækker de 
store Fowler-flaps godt 70 % af 
vingebagkanten. Der bliver selv 
sagt derfor ikke meget plads 
tilbage ti l krængerorene, så for 
at forbedre deres effektivitet 
ved lave hastigheder har Cess
na monteret en spoiler (be
nævnt slot-lip spoiler) på over
siden af hver vinge. Den er me
kanisk koblet til krængeroret. 
En lignende løsning anvender 
Aerospatiale iøvrigt også på 
deres turbopropfly TBM700. 

Dublering 

Caravan'en er bygget til at bli
ve brugt overalt, lige fra Saha
ras ørken til Alaskas kulde og 
regn, Grønland og Australien. 
Derfor er stort set alle syste
mer dubleret, så skulle uheldet 
været ude i Langtbortistan, 
kan man komme hjem på re
servesystemet. Der er to ge
neratorer, to el-motorer til at 
køre flaps ind/ud, emergency 
gashåndtag, dobbeltvacuum
system til instrumenter osv. 

Motor 

I næsen sidder en af verdens 
mest pålidelige turbinemoto
rer, nemlig en Pratt & Whitney 
Canada PT6A.Typen har gen
nem tiden en samlet flyvetid på 
168 millioner timer. I Grand 
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Caravan'en hedder den PT6A-
114A og yder 675 hk med 
propellen kørende 1900 omdr/ 
min. Den trebladede propel er 
af constant speed typen, 
kantstillelig og reversibel. 

PT6A-motoren har i de fle
ste flyinstallationer to mindre 
udstødningsrør. Men Cara• 
van'en har et stort udstød
ningsrør, der munder under 
motoren på styrbords side. Al
le komponenter er let tilgæn
gelige gennem de store opluk
kelige motorskærme. 

Ombord 
For at komme på plads ved 
rattet i venstre side folder man 
sin egen stige ned, klatrer de 
tre trin op, folder stigen op og 
lukker døren. Chefpilot Philip 
Brown klatrer op i højre side. 

Start af turbinemotoren er 
stort set automatiseret. De få 
nødvendige kontakter sidder i 
et panel oven på sikringsbok
sen. I en konsol midt under in
strumentpanelet med dobbelt
instrumentering sidder gas
håndtaget, propelhåndtaget 
og condition lever (mixture). 
Derudover er der også flaps
håndtag og trimhjul til både 
højderor og sideror. 

Udsynet er rigtig godt. Pla
ceret under den store buede 
forrude sidder man foran for
kanten af vingerne. Med til at 
give det gode udsyn er også 
at man sidder højt oppe. Det 
er nemt at få overblik over de 
.små" fly på forpladsen. 

Roskilde Tower giver tilla
delse til at køre til opvarmning 
bane 03, men turbinemotoren 
skal ikke varmes op, så vi sprin
ger køen over og får lov til at 
starte. Da vi kun er fire mand 
ombord og brændstoftankene 
er omkring halvt fulde, har de 
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Der var stor interesse for at se Caravanen. Her er det bl.a. 
italienske UL-piloter, der kigger ind 

klassen med et synk på kun 
2,5 m/s. 

Der var nu ikke tid til flyve 
termik, så vi får koblet motoren 
og propellen til igen og prøver 
krappe drej ved lav hastighed. 
Cessnaen er ligger helt stabilt 
i luften, næsten som om den 
var hængt op i en snor. 

På vej tilbage til landing i 
Roskilde fortæller Philip Brown, 
at han på lufthavne med me
gen hurtig trafik flyver med 160 
kts på finalen, men da jeg selv
sagt ikke har den store Cara
van erfaring, nøjes vi med 110 
kts. Flaps kan sættes ud ved 
175 kts, så det er ikke noget 
problem at få farten ned. Vi får 
tilladelse til at lande. Alt forlø
ber som det skal, men man 
skal huske atflade ud tidligere 
end i en Cessna 172, idet man 
sidder i to-tre meters højde. 
Ved parkering på forpladsen er 
størrelsen også en fordel, idet 
Caravanens vinger er så højt 
oppe, at de kan overlappe selv 
andre Cessnaers vinger uden 
at genere. 

Cargo pod'en har fire separate rum, så lasten ikke forskubber sig. Bemærk stigen op til pilotsædet. 

675 hk ikke meget at slæbe på, 
så allerede ved passage af 
baneenden er vi i 1.000 ft. 

Vi flyver vestpå, hvor vi kan 
stige til 2.500 ft højde, for at 
prøve forskellige manøvrer, 
som Philip Brown instruerer i. 

Svævefly 
På et tidspunkt tager han gas
sen tilbage og kantstiller pro
pellen. Bare trim til 92 kts, siger 
han, - det giver et descent på 
500 ft/min. Og straks er jeg 
blevet svæveflyvepilot i 15 m-

Anvendelsesmuligheder 
Caravan'en er fremstillet til at 
blive brugt i hårdt dagligt arbej
de. Det være sig transport af 
pakkepost, landmålerudstyr, 
passagerer eller en blanding 
af disse muligheder. Den kan 
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Fuld dobbeltinstrumentering. Motorinstrumenterne sidder i midten oppe under skyggen. 
Flyet har også farvevejrradar, GPS og radarhøjdemåler. 

så udrustes med ski på hjule
ne i Canada eller med ponto
ner på Maldiverne. I Danmark 
og mange andre lande er den 
meget anvendt til faldskærms
spring. 

Anvendelsesmulighederne 
kunne være endnu større, hvis 

det var tilladt at flyve med beta
lende passagerer under instru
mentflyveforhold (IFR) i et-mo
toret fly. Dette er for tiden ikke 
tilladt i de fleste lande, men den
ne holdning er under foran
dring. I USA har FAA netop æn
dret reglen, således at det fra 

GARMIN 
GPS lit-PILOT 

den 3. maj 1998 bliver tilladt at 
flyve SEIFR (single engine IFR) 
med betalende passagerer. 

I Europa arbejder de 19 lan
de i JAA-samarbejdet på at bli
ve enige om et forslag til re
gelsæt i lighed med det i USA 
vedtagne, men England bloke-

Cessna 2088 Grand 
Caravan 

Grundpris: ca 1,3 mio USD 

Motor: Prat! & Whitney Canada 
PT6A-114A turbinemotor 
ydende 675 SHP 
Propel: 3-bladet constant speed, 
kantstillelig og reversibel 

Spændvidde: ................. 15,9 m 
Længde: ........................ 12,7 m 
Højde: .............................. 4,5 m 
Tornvægt: ................... 1.944 kg 
Max. startvægt: .......... 3.969 kg 
Brændstofbeholdning: .. 1.270 I 
Rejsehastighed i 
10.000 ft: ....................... 184 kis 
Rækkevidde 
incl. reserver: ............ 1.679 km 
Stigehastighed ved 
havet: ....................... 975 ft/min 
Stallhastighed: ................ 61 kis 
Tjenestetophøjde: ...... 23.700 fl 
Startløb: ......................... 416 m 
Landingsløb: .................. 290 m 
Antal sæder: ................ max 14 

rer som det eneste land i øje
blikket alle fremskridt. 

Når reglerne bliver ændret, 
er der ingen tvivl om, at efter
spørgslen efter Caravan'en bli
ver endnu større. • 

Betjeningsvenlig som en GPS-90, 
mapping som en GPS-195 

Med 500 FT til 5000 miles zoom 

Valgfrit horizontalt 

Flyforsikring 
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eller verticalt display 

12 kanals modtager, 500 waypoints 

Stor HSI skærm mlvnav indikator 

20 reversible routes 
og naturligvis med 
fuld Jeppesen 
database! 

Vi ønsker alle 
vore kunder 
et rirtiC codt nytår! 

Check altid pris med Avia før du handler! 

AUT. GARMIN DISTRIBUTØR 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 
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Ballonflyvning 
Af Bjarne Chr. Jensen 
Fotos: Line Lønborg, Inge Lønborg og Kum-Tack Chung 

ls l UJORLil RIR GRIBES 
TURHEV' 91 

Ballonlandsholdet. Fra venstre mod højre, 
siddende: Lise og Line. Stående: Kjeld, Bjarne, • 

/bor, Inge, Samsi, Inger, Katrine og Ole. 

Lad det være sagt med det 
samme. Alt fungerede perfekt 
i Tyrkiet. Optakten med bul
letiner med urimelige priser og 
stadige ændringer i program
merne havde ikke været mor
somt. Det var med en vis ner
vøsitet, at vi tog tilTyrkiet, men 
al frygt blev gjort til skamme. 

Vi er i denne forbindelse 
pilot og besætning (otte i alt) 
på ballonen FYN, som skulle 
være Danmarks deltager i 
World Air Games. Vi var for
ventningsfulde. For første 
gang skulle vi deltage i en in
ternational konkurrence og for 
første gang flyve i bjergom
råder. Nogle af verdens bedste 
piloter (mange professionelle) 
og så os!! 

Rejsen 

Express Rejser havde spon
soreret rejsen for Danmarks 
WAG-deltagere. Bl.a. indebar 
det, at vi kunne flyve frem og 
tilbage med dem for kr. 1.000,
pr. person. Ib Bøgebjerg Jen
sen fra rejsebureauet enga
gerede sig i sagen, og jeg fik 
mange gode råd om Tyrkiet af 
ham. Ib fik skaffet en bus til os 
og ballonen fra Antalya, der 
var det af bureauets rejsemål, 
der lå mest praktisk for os. Jeg 
spurgte mange gange: "Er du 
nu sikker på, at vi kan få bal
lonen ind og ud af den bus?" 
Og Ib han havde tegnet og for
talt til deres kontor i Antalya -
ja, han havde sågar været 
dernede. Senere fortalte med-

Lige før take-off. Bemærk morgenens varme påklædning . 

. /,' 
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arbejderne i Antalya, at Ib hav
de været meget spændt på, 
hvordan det forløb. 

Men det gik godt. Vi ankom 
kl. 3 om morgenen og præ
senterede os som ballon
folkene. Straks blev vi ført hen 
til to biler med fører, der fulgte 
os i tykt og tyndt under hele ar
rangementet. To biler - vi hav
de kun forventet en bus i mel
lemstørrelse, men de havde 
besluttet, at vi havde brug for 
to 15 personers busser. De sid
ste sæderækker var pillet ud 
af den ene - den til ballonen. 
Lige det helt rigtige for os. Og 
priserne var absolut kon
kurrencedygtige med de ek
sorbitante priser, vi skulle be-

tale, hvis vi havde lejet gen
nem stævnet. 

Vi kørte til Ankara (550 km), 
hvor vi fandt shippingfirmaet 
og fik ballonen udleveret. Der
efter kørte vi mod sydøst til 
Kapadokien, til byen Avanos 
(350 km), hvor vi var ved ho
tellet kl. 21.30. Vejenes kvalitet 
og bilernes affjedring (mangel 
på samme) taget i betragtning 
en ganske god præstation. De 
fleste af os have været i gang 
siden om morgenen dagen før. 
Hotellet var et lille godt hotel. 
Mit firmas rejsebureau havde 
skaffet os værelser til 70 LIS$ 
for et 3 personers. Gennem 
stævnet havde prisen været 
115 LIS$. 

Rejsen hjem gik i øvrigt lige 



så glat, men vi var tæt på at 
løbe ind i Express Rejsers 
problemer. Ved ankomsten til 
Billund steg vi ud af maskinen, 
der fortsatte til Aalborg. Nye 
feriegæster skulle til Antalya 
- men alle blev kommanderet 
ud, hvorefter maskinen blev 
fyldt med gæster til Rhodos. 
Maskinen dertil var nemlig lige 
blevet beslaglagt af fogeden. 
Tyrkietgæsterne måtte i stedet 
vente i 13 timer til en ny ma
skine var skaffet. Express Rej
ser eksistere ikke mere, men 
mon ikke de dejlige menne
sker finder sig nye job? 

Turister 
Området var meget spænd
ende og heldigvis var der tid til 
at være turist både før og efter 
stævnet. Området var en slette 
i ca. 1.000 meters højde. Det 
gav kolde nætter, men dag
temperature på ca. 25 grader. 
Lige nok til at hotellets svim
mingpool kunne bruges til en 
forfriskende dukkert - men ikke 
til at bade i. Omkring sletten 
var der bjerge - bløde stenarter 
i spændende former og med 
udhuggede huler, velegnet til 
menneskelig beboelse. Kun få 
beboes i dag, men tidligere var 
de meget brugte - helt tilbage 
fra et par århundrede før Kristi 
fødsel. Vi besøgte bl.a. en un
derjordisk by (ej beboet). Den 
var i 10 etager og havde på sit 
"højeste" rummet 10.000 ind
byggere. 

Konkurrencen 
Vejret var skabt til ballon
flyvning. Svag vind om mor-

genen og termikken begyndte 
sent, så vi kunne flyve til kl 10-
11 - vi så enkelte, der fortsatte 
til kl.12. Til gengæld forsvandt 
termikken sent om aftenen, så 
vi fik kun to korte aftenfly
vninger. Flyvninger hver mor
gen fra mandag til og med 
fredag, i alt syv konkurrence
flyvninger med 15 konkur
rencer. Jeg fik fløjet næsten 15 
timer, hvilket er ganske be
tydeligt, når jeg på et normalt 
år flyver ca. 40 timer. 

Vejrmeldingerne stod de 
tyrkiske statsmeteologer for, 
og de gjorde det godt. Om mor
genen ved jorden var vinden 
uforudsigelig, men i højderne 
passede forudsigelserne godt, 
og der var store højdevari
ationer. Flere dage var første 
konkurrence en''fly-in"til"com
mon launch field", og med de 
vindretninger vi havde, kunne 
vi vælge startsteder, der lå 
stort set på hver side af målet, 
blot vi valgte den rette flyve
højde. 

Morgenvinden drillede. Lidt 
op ad dagen begyndte vinden, 
og så var det med at have ind
rettet sig rigtigt efter vejrmeld
ingerne. Vi havde en morgen
flyvning med en ''fly-in", hvor 
næsten alle valgte at starte 
syd for målet og udnytte jord
vinden. Vi nærmede os gan
ske langsomt målet, da højde
vinden fra nord slog igennem 
og nåede ned til jorden. Vi måt
te opgive at komme nærmere 
end 165 m, hvilket gav en 18. 
plads, hvorefter vinden førte 
os sydpå. Resten af morgen
ens konkurrence bestod af 
"maximum distance" efterfulgt 
af en "fly-on". Størst afstand 

inden for det tilladte område 
kunne vi opnå ved at finde en 
vindretning, der førte os ind 
over de øde og uvejsomme 
bjerge. Selv om vi havde fire 
gasflasker med, kunne vi 
forudse, at vi ikke ville nå over 
området, så vi kunne ikke blive 
hentet af vores følgehold. Der
for valgte vi en anden retning, 
der ikke kunne give så stor af
stand. "Fly-on" måtte vi stort 
set opgive på grund af gas
mangel. En ballon måtte hen
tes ned fra bjergene af en tyrk
isk militærhelikopter. 

Den ene aftenflyvning var 
en"minimum distance" efter 45 
min. eller mere. Sådan en 
konkurrence udskrives her
hjemme, når der er svag vind, 
men her blæste det 7 -1 0 knob 
ved jorden. Alle valgte at flyve 
efter samme princip. Efter lidt 
flyvning mod syd steg vi til ca. 
3,5 km, (det er altså højt oppe 
i en fletkurv), hvor vi med 15 
knob fløj mod nord, for så at 
slutte af med at gå ned nær 
jorden og så flyve tilbage. Un
der såvel stigning som fald var 
der vindretning mod vest, så 
det var om at foretage hurtige 
højdeændringer. Jeg fulgte 
naturligvis min børnelærdom 
om stig- og faldhastigheder, 
men det var der andre, der ikke 
gjorde. Især bemærkede vi en, 
der faldt fantastisk hurtig. Bal
lonen var helt deform, og den 
roterede hurtigt om sin egen 
akse. Vi var meget nervøse for, 
at hans munding var klappet 
så meget sammen, at han ikke 
kunne fyre ind i ballonen med 
sin brænder, men det gik til
syneladende godt. Vinderen 
klarede at komme 42 m fra 

Efter landing diskuteres flyvningen. Bemærk at følgeholdet har skiftet til sommerdress. 

startstedet. Vi blev noteret til 
2,9 km, hvilket gav en plac
ering som nr. 30. Dårligst note
rede resultat var 10,6 km - og 
så var der nogle, der ikke fik 
noget resultat noteret. 

Vores samlede placering 
blev nr. 40 af 59 deltagere. De 
enkelte placeringer var 25, 35, 
18, 18,36,41,51,52,50, 16, 
33, 15, 36, 30 og 24. Når jeg 
flyver, har jeg Ole med som 
navigatør, men en af kon 
kurrenceflyvningerne var en 
soloflyvning, der faldt sammen 
med en særdeles ubehagelig 
forkølelse. Den dags tre kon
kurrencer klarede jeg helt 
elendigt. Havde jeg haft sam
me gennemsnit den morgen 
som de andre dage, var den 
samlede placering blevet om
kring nr. 25. 

Nå! Dårlige undskyldninger 
kan alle finde. Vi er tilfredse, 
det er sagen.Jeg har anskaffet 
en GPS'er, som vi havde stor 
glæde af. Radiokontakt mel
lem ballon og følgehold er nok 
den næste investering, vi bør 
gøre. Vi var måske det eneste 
hold uden radioer, og som en 
svensk observatør sagde: "Det 
er jo Davids kamp mod Goliat", 
da hun opdagede, at vi var 
uden radioer. 

Dagen før konkurrencerne 
gik i gang og dagen efter kun
ne vi flyve om morgenen, så 
hele det danske hold var ude 
at flyve i Tyrkiet, - også vore 
chauffører. De blev naturligvis 
behørig døbt- dog ikke i cham
pagne, men i vand. Vi var usik
re på, hvordan det med cham
pagne ville blive modtaget i et 
muslimsk land. 



Doping 

Dopingspøgelset dukkede op. 
Vi var informeret om, at der 
kunne komme dopingkontrol. 
Ved første briefing skabte det 
nogen usikkerhed hos stæv
neledelsen, da der blev spurgt, 
hvilke midler det drejede sig 
om. Efter nogen rådslagning 
fik vi den meddelelse, at der 
var nogle af sportsgrene ved 
WAG, der arbejder på at blive 
olympiske, og at det derfor var 
nødvendig. For ballonernes 
vedkommende var det vel 
alkohol, der kunne komme på 
tale - så jeg fik med god sam
vittighed pebermynteolie be
handling mod min forkølelse. 
Ballonstævnet blev i øvrigt ikke 
dopingkontroleret. 

VFW-614 
"DC-3's afløser" er lanceret mange gange siden krigen. Et 
tilsyneladende lovende bud var det tyske VFW-614. En speciel 
detalje var placeringen af motorerne - stående på oversiden af 
vingerne. 

Understellet kunne så gøres kort og robust til "DC-3 jord- og 
grusbaner. Kroppen kom også lavere mod jorden for nemmere 
indstigning. Motorernes indtag var beskyttet mod fremmedlege
mer fra jorden, og vingen dæmpede støjen til glæde for omkring
boende. 

Hvad der ikke var så smart, var kombinationen af et nyt fly 
og en ny motor. Bristol Siddeley/SNECMA havde udviklet den 
i engelsk/fransk samarbejde fra grunden af, og med mange 
planlagte større! ser og anvendelser. Kun M45H til VFW-614 
blev til noget. Det hjalp heller ikke, at Rolls-Royce, der havde 
købt Bristol Siddeley gik konkurs midt i det hele. 

Kunderne stod heller ikke ligefrem i kø. Cimber Air blev første 
kunde: OY-TOR registreret den 1. september 1975 og OY-ASA 
den 26. april 1976. 

Som direktør Jørgen Nielsen fortæller i Flyvehistorisk Tids
skrift var flyet velflyvende, men motorernes børnesygdomme 
kom de aldrig over. 

Man var oppe på 100 motorskift om året! Efter 3 år blev flyene 
returneret, som kontrakten tillod. Det blev gjort med maner i for
mation tilbage til fabrikken i Bremen. Ikke lusket ind ad bag
døren. To franske indenrigsselskaber Air Alsace og T.A. T. forsøgte 
sfg også, men det tyske flyvevåben er nu eneste operatør med 
tre fly i deres Flugbereitschaftstaffel (VIP-transport) fra Kain/Bonn. 

Den tyske regering havde forøvrigt betalt 80% af udgifterne 
til at påbegynde projektet. 

Nr. 17 +02 ses på skoleflyvning i Danmark med udgangs-
punkt i Aalborg - uden problemer med motorerne! • 
(Se foto side 3) 

VFW-614 data: 

46 passagerer 

2 M45H motorer på 7.280 pund statisk tryk 
(3.302 kg.) 

Fuldvægt: 19.950 kg 
Max. hast: 713 km/t 
Rækkevidde med fuld last: 1.126 km 
Rækkevidde med max. brændstof: 2.500 km 
Operativ tophøjde: 25.000 fod (7,600 m) 

Forsiden: 

3.000 Kitfox 

Afslutningen fandt sted i en 
underjordisk restaurant belig
gende ud i bjergene. Her som 
ved en række andre fælles
arrangementer havde vi glæde 
af den landsholdsdragt, som 
KDA havde skaffet os. Vi var 
lette at kende, både for os selv 
og for andre. Mange TV-hold 
var til stede, og vi blev sammen 
med Italien og Litauen ofte fil
met, fordi vi alle havde farve
rige landsholdsdragter. Ved 
afslutningen fik alle deltagere 
certifikat og alle piloter fik en 
medalje -altså medalje til Dan
mark i ballonflyvning ved 1. 
World Air Games. • 

Historisk øjeblik for vore chauf
fører. Efter den tur var de helt 
klart en del af holdet. 

Sidst i oktober passerede salget af byggesæt til SkyStar Kit
fax de 3.000, og Kitfox er derved et af de mest solgte .bygge
sætfly" til hjemmebygning. 

Kitfox, der er konstrueret af Dan Denney, blev lanceret for 
en halv snes år siden. Flyet er højvinget, tosædet (side ved 
side) og har halehjulsunderstel. De fældbare vinger har 
flaperons, kombinerede krængeror og flaps, langs hele vin
gens bagkant, og rorfladerne er effektive helt ned ved hastig
heder på 65 km/t, Rejsehastigheden ligger mellem 144 og 
219 km/t, afhængig af motorstyrken. 

Kroppen leveres helt færdigsvejset - byggeren skal kun 
beklæde den med lærred. Vingerne har bjælker af alumini
umsrør og ribber af træ, der limes på plads og beklædes med 
lærred. 

SkyStar sælger en informationspakke for 15 USD og en 
video for 20 USD. 

SkyStar, 3901 Aviation Way, Caldwe/1, ID 83605, USA. Tlf. 
(208) 454-2444, fax (208) 454-6464. Website www.sky
star.com. 

For 50 år siden 
1. december 1947: Hærens og Søværnets Flyveledelse 
oprettes med oberstT. P.A. Ørum som chef. Herunder hører dog 
kun skoler og flyvetekniske tjenester, idet Hærens Flyvertropper 
og Søværnets Flyvevæsen forbliver under de respektive værn. 

17. dec.: Prototypen til det seksmotorede jetbombefly Boeing 
8-47 Stratojet flyver første gang. -

30. dec.: Den sovjetrussiske jager MiG-15 flyver første gang. 

8. januar 1948: En stor hangarnedbrænderiden sydlige del af 
Ålborg Lufthavn (ved det nuværende hovedværksted). Den er 
fyldt med møbler fra den afviklede flygtningelejr. 

15. jan.: Spitfire-skolen på Karup begynder sin virksomhed. 
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Fra en konkurrence
ledelseshjælpers dagbog 
Af Kisser Holck, 
Østsjællands Flyveklub (ØSF). 

Foto: Peter Schliiter 

"Hjælpere til Arnborg Desuden ville denne tjans efterfulgt af en gammeldags Denne dag var jeg på kontoret 
Åben søges" medføre noget motion hver isvaffel med guf og det hele om eftermiddagen, men idag 

dag, så kunne jeg spise lidt ek- (næsten lige så god som min kom alle piloter hjem. 
Denne lille annonce i Flyv fan- stra is. barndoms is). Bitten var gået igang med 
gede min opmærksomhed. Vi aftalte også, at Jon og Efter at feltet var sendt op, at lave Arnborg Åben avis, 
Det ville da være sjovt at prøve. jeg skulle oplæres af Lotte i at skulle flagen lægges ud og hvad der krævede en masse 
Og jeg meldte mig. fremkalde film. udtærsklingerne skulle modta- arbejde, især om aftenen og 

Startopstilling, lave opga- ges. Da jeg ikke er så vant til natten. Avisen udkom fem 
ver, kopiering af disse til pilo- at snakke i radio, holdt jeg mig gange og blev en stor succes. 

Søndag terne og i faxen til København, fra det sidste job og lavede i Dette arbejde deltog jeg 
Søndag aften mødtes konkur- Karup og Billund var også nog- stedet kontorarbejde, holdt dog ikke meget i, da jeg går 
renceledelsen og hjælperne til le af de gøremål, der skulle kla- pause eller fløj selv en tur. Når "arbejdsmæssigt i sort" senest 
en kort "hilsen på hinanden". res inden briefing. tærsklingen lukkede, skulle ved tolvtiden. 

Vi var ialt 12, men nogle var Efter briefing var der"skran- flagen hentes. 
på deltid og andre havde spe- kearbejde". Jeg har aldrig væ- Den første dag var jeg med 

Onsdag cialopgaver, som de skulle ta- ret ekspedient i en forretning, ved hjemtærsklingen, men kun 
ge sig af. De fleste af os havde men følte mig som sådan. Ka- få fly kom hjem. Til gengæld fik Alle var parate på startstedet og 
ikke prøvet at være "bagland" meraer og barografer skulle kontorholdet sin ilddåb, idet te- det så ud til at blive en god 
ved konkurrencer før, men hel- plomberes, og diverse spørgs- lefonen kimede med udelandin- flyvedag, men vejret ændredes, 
digvis var to - Lotte og Niels - mål besvares eller der skulle ger. så Mogens bestemte, at det 
erfarne og dygtige og satte os findes en, der kunne besvare Da piloterne kom hjem med kun var kvinder og børn Uunio-
andre ind i de mange gøremål, dem. deres film, gik Lotte og jeg i rer), der skulle flyve. Dette gav 
der er for at konkurrencen kan Og så til startstedet. mørkekammeret, hvor jeg lær- lidt muggeri blandt de andre pi-
fungere. De havde alle konkur- Vi to piger, der skulle koble te "at se i mørke" og fremkalde loter, men efter en masse dis-
rencedagene et øje på hver fin- svæveflyene, fik vist hvordan filmene. Først 51 førstefilm og kussion over en masse fadøl 
ger for at kontrollere, om alle det enkelte flys kobling tunge- dernæst andenfilmene fra de var der vist enighed om, at det 
ting nu blev husket. rede. To af flyene skulle bruge piloter, man havde fornøjelsen var den rigtige beslutning. 

den store ring og de andre tre at kalde over højttaleren, fordi Jeg sluttede dagen i mør-

Mandag 
skulle kobles med den lille ring, deres førstefilm var utydelig el- kekammeret, hvor jeg efter-
så det var om at huske det, for ler mangelfuld. hånden fik lært at styre seks 

Mandag morgen mødtes vi kl. ellers kunne det blive farligt for Det blev sen middag i ØSF- lange film ad gangen uden at 
0700, og nogle af de faste op- motorpiloten. hytten og efter en lrish Coffee tabe dem ned i fremkalderen 
gaver blev fordelt. Jeg meldte Når der var koblet, skulle vi strøg jeg i seng med hovedet eller fikservæsken. 
mig til at koble slæbeflyene. vippe med højderoret og så ud fyldt op af alle de nye ting, jeg I en pause deltog jeg i spis-
Det havde jeg gjort en dag sid- til siden og bagud i en fart. havde lært. ningen i ØSF-hytten, hvorWal-
ste år, så det var da noget af Slæbetovet er fra 40 til 70 ter havde fremtryllet en lækker 
det jeg kunne perfekt - troede meter, så den daglige motion 

Tirsdag 
ret, som fremover vil indgå i 

jeg, men noget andet skulle blev ca. tre kilometer skiftevis den hjemlige husholdning un-
senere vise sig. gang og løb - hvilket dog blev Stadig mange nye ting at lære. der navnet Walters ret. 
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Slæbeflyet på vej til landing. 

Torsdag 

Hviledag for konkurrencepilo
terne, men noget hjælperflyv
ning blev det til. Jeg skulle ha
ve mere træning i flyslæb og 
fik tre ture i centerets Puchacz. 
Og så var jeg parat til at flyve 
PW-5. Dette lille lette fly havde 
jeg fløjet på Arnborg sidste år. 

Da jeg havde meldt mig 
som hjælper i år, ringede jeg 
til Mogens for at høre, om jeg 
kunne regne med, at der blev 
tid til lidt flyvning som hjælper. 
Da jeg havde fået hans be
kræftende ja, meldte jeg mig 
hos Helge og bookede PW-5 
til alle dagene. 

Så kunne jeg flyve. når der 
var tid, og når jeg ikke fløj, 
kunne andre bruge flyet. 

Dette viste sig at være en 
god ordning. 

fredag 

Dagen forløb som de andre 
dage, indtil alle konkurrencefly 
var sendt i luften. 

Jeg havde fået eftermid
dagsfri - d. v.s. når piloterne be
gyndte at udelande ellervend
te hjem, skulle jeg på arbejde 
igen. 

Min gemal (Niels) skulle 
hjælpe mig med at samle PW-

Der arbejdes koncentreret ved 
hjemtærsk/ings/inien. 
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5 og køre til startstedet med 
den, når han havde spist fro
kost. Ih, hvor var han længe 
om at få smurt og spist den 
mad - jeg vidste jo, at min pau
se var begrænset. 

Endelig på startstedet og 
op i flyet. Slæbepiloten kom
menterede turbulensen ved 
jorden og sidevinden, så jeg for
beredte mig på et livligt slæb. 

Peter havde fløjet nogle tu
re i PW-5'eren og havde an
befalet mig at sætte trimmet i 
foreste hak. For at holde den 
lidt roligere måtte jeg trække 
bremserne lidt ud og holde fast 
i pinden med alle kræfter. 

Heldigvis aftog turbulensen 
og resten af slæbet gik mere 
roligt. 

Desværre fandt jeg ikke 
nogen termik og stod igen på 
jorden efter 12 minutter. 

Lidt efter at jeg var tilbage på 
kontoret, for Anders afsted efter 
opringning fra Gitte. Senere fik 
vi historien om, at Gitte var lan
det i en mark med køer - nys
gerrige køer, som syntes, at et 
svævefly er både spændende 
og brugbart som kløstativ. 

Den aften var billedet af uret 
på den sidste film, der blev 
indleveret, taget med blitzl 

Så det blev en lang aften, 
hvor alle film først var fremkaldt 
og godkendt og beregnin
gerne lavet efter midnat. 

Vi sluttede med en godnat
øl, som jeg imidlertid fortrød, 
da den vækkede mig to gange 
om natten. 

Lørdag 

Ude på startstedet kom Benny 
slæbepilot hen til mig og bad 
mig om ikke at vippe så kraftigt 
med højderoret, når jeg havde 
koblet, for flyet skulle gerne 
holde til mere end dette Arn
borg Åben, og vi skulle gerne 
have flere generationer af slæ
bepiloterl I 

Ødelæggelse af vitale dele 
på fly eller mennesker ville jeg 
ikke være skyld i, så for frem
tiden modererede jeg mine 
højderorsvip. 

Da vi manglede at få tre fly 
i luften, fik 15-20 af de allerede 
opsendte fly "hjemve" og lan
dede på pladsen igen. 

Efter nogen venten på bed
re vejr og ændring af opgaven 
blev de sidste tre fly og de"nød
landede" atter sendt i luften. 



Og så til præmieuddelingen. 

Næste morgen var jeg lidt 
øm bagi af al den løbetræning. 
Kondien bør vist forbedres. 

Jon tog mørkekammer
tjansen, så jeg holdt delvis fri 
og hyggede mig med klub
kammeraterne og fik rørt latter 
musklerne ved overværelse 
af vandkamp rundt om hytten. 

Søndag 

Søndag blev en helt speciel 
dag for mig, for jeg fik min sølv-

C højdevinding på barografen. 
Jens og Grete hjalp mig 

med at samle PW-5, Peter 
-satte batteri og barograf i og 
Niels tapede, synede og brag
te den til startstedet. 

Tak for hjælpen! 
Efter at have sendt feltet 

afsted og fået en frokostbolle 
var jeg klar. 

Jeg fik hurtigt fat og opad 
gik det. Vi havde aftalt, at jeg 
skulle med ved hjem-tærsklin
gen, så jeg kaldte ned til tra-

Nyt! DG-Forhandling 
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fiklederen, at jeg ville lande kl. 
15, men Mogens kaldte tilba
ge, at jeg bare kunne flyve, for 
de var nok på tærskellinien. 

Et stort TAK! 
Herligt vejr. Variometeret 

bippede lystigt og jeg steg til 
omkring 1.900 meter og fløj 
halvanden time - herligt! 

Etter mig fløj Morten fra 
Værløse. Også han fik sin høj
devinding - på samme baro
gram! 

Om aftenen var Lotte sød at 
afløse mig i mørkekammeret, 
mens jeg tog med ØSF-kam
meraterne til Bones i Herning. 

Da jeg kom tilbage, kom 
Lotte styrtende og undersøgte 
mine lommer - om jeg dog ikke 
havde haft en film med på res
taurant. Hun havde fedt højt og 
lavt og overalt, men en film var 
ikke til at finde. Jeg havde nu 
ikke medtaget nogen film, men 
hele historien endte godt. 

Mandag 

Dagens højdepunkter: 
Den stærke sidevind send

te et af slæbetovene i gylletan
ken I Heldigvis hang en meter 
ud over kanten, så Bertel kun
ne hive tovet ud. Næste dag lå 
der et par arbejdshandsker 
under ringsættet, da jeg skulle 
koble tovet - tak. 

Jeg fik en 50 m lang køretur 
bagpå på Anders' store drøn
lækre Harley Davidson. 

Vores dygtige kokke i ØSF
hytten havde i det lille køkken 
lavet stegt flæsk med nye 
kartofler og persillesovs ti l 18 
mennesker - det smagte her
ligt. I det hele taget var den 
madmæssige kvalitet i hytten 
til ug. 

I en pause i mørkekammer
arbejdet måtte jeg give whisky 
til lrish Coffee i hytten på grund 
af min højdevinding. 

Tirsdag 

Stor travlhed idet kun PU kom 
hjem til pladsen. Alle andre 
landede ude. 

Onsdag 

Cat's Cradle. Det var en lære
rig flyvetur for mange, for op
gaven skulle man selv lave 
undervejs! Og et mægtigt ar
bejde for dem, der skulle efter
se alle vendepunkterne. 

Torsdag 

Piloterne kom ud at flyve. Men 
opgaven var lagt så smart i 
forhold til vejret, at de fleste 
piloter landede på Arnborg, og 
det var ikke langt nok til at gøre 
dagen gyldig, så receptionen 
behøvede ikke vente på film
fremkaldelse, filmgodkendel
se og pointberegning. 

Efter den officielle recep
tion havde Kirsten arrangeret 
fest med god mad, musik og 
hygge til den lyse morgen. 

fredag 

Vi mødtes til sen morgenmad, 
lidt oprydning og farvelknus. 
For mig havde det været 1 O 
lærerige, brogede, travle, sjo
ve og gode dage, så jeg var 
med for første, men nok ikke 
sidste gang. • 

En hyggeflyvers flyveliv 

Jeg begyndte at svævefly
ve i 1990. 

Hvorfor ? -For at se noget 
mere til min mand, nu hvor 
vores piger var halvstore og 
hyggede sig med de jævn
aldrende på flyvepladsen. 
Efter megen flid og 166 star
ter og lige så mange psyki
ske op- og nedture som 
fysiske (jeg syntes, at det 
var svært at lære) gik jeg 
solo, og efter endnu mange 
starter fik jeg mit S-certifikat 
i september 1993. 

Marts 1993 i Ottsjo i Sve
rige lavede Helle Lundgren 
og jeg en tosædet kvinde
rekord med en højdevin
ding på 4.325 m - en pragt
fuld oplevelse, 

September 1996 fløj jeg 
mine fem timer, og i skriven
de stund glæder jeg mig til 
omskoling til LS4 næste 
weekend. 
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Taktisk flyvning 
med C-130 
Tekst og foto: Jan Jørgensen og Eskadrille 721 

Eskadrille 721 's tre store 
Lockheed C-130H Hercules er 
nok kendt af de fleste som Fly
vevåbnets utrættelige arbejds
heste, der hvorsomhelst og 
nårsomhelst transporterer 
passagerer og alle tænkelige 
former for gods rundt i luft
havet. Beordret lufttransport 
for alle myndigheder udgør da 
også 90% af C-130's daglige 
opgaver, men de sidste 10% 
anvendes ti l taktisk flyvning, 
en spændende og mere krigs
mæss ig missionstype, som 
kun de færreste kender til. 

Taktisk flyvning kan godt 
betragtes som værende en del 
af C-130's hovedopgave, luft
transport, blot er det lufttrans
port under meget specielle 
forhold. Alle erfaringer fra 
krigshistorie og realistiske 
flyveøvelser som f.eks. Red 
Flag i USA viser, at store og 
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langsomme transportfly som 
C-130 er meget sårbare over
for fjendtligt luftforsvar. På 
grund af sin størrelse er C-130 
vanskelig at skjule på radar, og 
med sin noget tunge manøv
reevne har C-130 svært ved at 
ryste fjendtlige missiler af sig, 
hvis først et system har låst sig 
fast. Desuden har besæt
ningen relativt begrænset 
udsyn, så det kan f.eks. være 
vanskeligt at opdage et fjendt
ligt jagerfly i færd med at snige 
sig ind på C-130 bagfra. 

For at kunne overleve un
der krigsmæssige forhold er 
transportfly som C-130 derfor 
nødt til at forsøge at gemme sig 
for fjenden og være så kort tid 
som muligt indenfor for fjende
ns rækkevidde. C-130 er gans
ke vist udstyret med forskellige 
elektroniske selvforsvars
midler, men det bedste forsvar 

er stadig at flyve så lavt som 
overhovedet muligt, aflevere 
lasten hurtigt og præcist, og se 
at komme væk så hurtigt som 
muligt. 

Taktiske discipliner 

Eskadrille 721 opgavekom
pleks omfatter forske l lige 
taktiske discipliner for C-130, 
herunder lavflyvning, for
mationsflyvning, short field 
take-off and landing, drop af 
gods og personer med fald
skærm, combat off-load samt 
eftersøgnings- og rednings
tjeneste. 

- Lavflyvning med C-130 
udføres herhjemme ad for
håndsgodkendte ruter, der er 
lagt således at så få som 
muligt generes af flyaktivi
teten. Der findes 6-7 forskellige 
lavflyvningsruter med 500 fods 

minimums flyvehøjde, som har 
udgangspunkt på Flyvestation 
Værløse (i Jylland findes 
lavflyvningsruter ned til 300 
fod) . Lavflyvning helt ned ti l 
100 fods højde trænes under 
real istiske øvelser som f.eks. 
Red Flag over ørkenen i Ne
vada, hvor Eskadrille 721 flere 
gange har deltaget med C-
130, senest i 1995. 

- Formationsflyvning med 
C-130 foretages i løs formation 
med en indbyrdes afstand 
mellem flyene på 2000 fod . 
Formålet med formationsflyv
ning er blandt andet at kunne 
holde bedre øje med fjendtligt 
luftforsvar, idet besætningerne 
udsynsmæssigt kan dække 
hinandens blinde vinkler. Dette 
er desværre en disciplin Es
kadrille 721 har temmelig van
skeligt ved at træne, simpelt
hen fordi formationsflyvning 
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som minimum kræver to fly, og 
med kun tre C-130 og et meget 
stramt operationsprogram er 
det næsten umuligt at få to fly 
til rådighed samme tid og sam
me sted. 

- Short field take-off and 
landing udføres rutinemæssigt 
med C-130, der afhængig af 
lastmængde kan starte og 
lande på "baner'' så korte som 
1000 fod. Dette praktiseres ofte 
ved Eskadrille 721 's mange 
flyvninger på Grønland, hvor 
mindre pladser som f.eks. Sta
tion Nord, Kulusuk og Mester
svig alle har meget korte grus
baner. C-130 kan endda ope
rere fra naturpladser, som f.eks. 
Kap Harald Moltke ca. 100 
miles nordvestfor Station Nord, 
hvor man lander og starter fra 
et udtørret flodleje. Eskadrille 
721 har også prøvet at operere 
fra fast havis med C-130, hvilket 
naturligvis stiller særlige krav til 
isens bæreevne. 

- Drop af gods gennem
føres i form af såkaldte COS
drop (Container Delivery Sys
tem), der består af en pallet 
med en maxi mal vægt på 1 ½ 
ton, som kastes fra minimum 
500 fods højde og bæres af 
store faldskærme. Dette er den 
største type enkelt last der 
normalt kastes af Eskadrille 
721, og C-130 kan kaste 16 af 
disse pallets i et COS-drop. 

Ved droppet sættes lidt flaps 
og flyets næse løftes, således 
at tyngdekraften trækker last
en ud over agterrampen. Egent
lig kan C-130 kaste meget 
større enkelt laster (f.eks. 
kampvogne), men dette træ
nes ikke da der normalt ikke 
er brug for det herhjemme. 
Ligeledes trænes heller ikke 
det såkaldte VLAPES-drop 
(Very Low Altitude Parachute 
Extraction System), hvor C-
130 flyver i få meters højde og 
lasten ved hjælp af en skærm 

trækkes ud af flyet og blot 
falder til jorden. 

- Drop af personer gennem
føres typisk for Jægerkorpset 
og Frømandskorpset. Fra lav 
højde (ca. 1000 fod) foretages 
Static Line Drop, hvor fald
skærmen automatisk udløses 
når personen forlader flyet. Fra 
stor højde (op til 30.000 fod) 
foretages HAHO-drop (High 
Altitude High Opening) hvor 
skærmen også udløses når 
flyet forlades, eller HALO-drop 
(High Altitude Low Opening) 

hvor skærmen først udløses i 
lav højde efter et frit fald som 
kan vare i op til tre minutter. 
Drop fra stor højde trænes for 
at kunne indsætte soldater 
skjult, og specielt ved HAHO
drop kan flyet holde sig langt fra 
dropzonen, idet en person i 
faldskærm nemt kan drive 20 
km ved hop fra 30.000 fods 
højde. Frømandskorpset har 
ofte gummibåde med på sine 
missioner, og i så fald kastes 
disse som COS-drop umid
delbart før personerne. 

- Eftersøgnings- og red
ningstjeneste (SAR) forbindes 
normalt ikke med tunge trans
portfly som C-130, men faktisk 
vedligeholder Eskadrille 721 
træning i SAR opgaver med 
både C-130 og Gulfstream Ill. 
Med sin lange rækkevidde er 
flyene velegnede til at afsøge 
store hav- eller isområder for 
nødstedte og kan nedkaste 
markeringsbøjer, nødforsy
ninger, gummibåde eller over
levelsesudstyr, hvorefter selve 
opsamlingen normaltforetages 
med helikopter, skib eller hun
deslæde. Det er ret sjældent at 
C-130 indsættes i SAR missi
oner, kun 5 gange om året i lø
bet af seneste 1 O år, men Gulf
stream III opretholder et SAR 
beredskab på Grønland og 
gennemfører i gennemsnit 5 -
6 SAR missioner årligt. 



Træning og daglige 
operationer 

Eskadrille 721 afsætter jævn
ligt tid og ressourcer til at 
træne taktiske opgaver som 
del af sit totale trænings
program. Taktisk flyvning med 
C-130 trænes efter bestem
melser fastsat af FTK (Flyver
taktisk Kommando), der sam
mensætter etTaktisk Kvalifika
tions Program for C-130 be
sætninger, afpasset efter es
kadrillens opgaver og forhold
ene i områderne, hvor der skal 
opereres. Programmet er en 
opgaveliste, der angiver hvilke 
taktiske discipliner de enkelte 
besætningsmedlemmer skal 
træne, og hvor mange gange 
indenfor en given periode. 

Derudover har alle fartøjs
chefer og navigatører gen
nemgået et grundlæggende 
kursus i taktisk flyvning med C-
130 hos USAF på basen Little 
Rock i Arkansas. Kurset varer 
to måneder og omfatter lav
flyvning, drop af diverse loads 
og formationsflyvning med op 

til ni C-130. Endelig trænes 
lavflyvning kombineret med 
elektronisk krigsførelse flere 
gange årligt på RAF's Spad
eadam Range i Skotland, hvor 
de fleste våbensystemer man 
kan forvente at møde i en 
virkelig krigssituation er re
præsenteret under realistiske 
simulerede forhold. 

C-130 deltager også jævn
ligt I Flyvevåbnets årlige Tac
tical FighterWeaponry øvelse, 
specielt med henblik på træ
ning af jagereskorte for trans
portfl y. Dette er en meget 
kompleks missionstype som 
kræver helt speciel taktik på 
grund af forskellene i flyve
hastighed (maximal hastighed 
for C-130 er 250 knob, men 
jagerflyene vil helst ikke flyve 
under 400 knob). Hidtil har 
eksisterende NATO trænings
programmer som f.eks. Tac
tical Leadership Programme 
ikke taget sig af problemet 
med sammensætning af Slow 

Kalder Piloter og Flyveledere ! 
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Movers og Fast Movers, så 
Flyvevåbnet har været tvunget 
til at udvikle sin egen taktik på 
baggrund af høstede erfa
ringer og er nærmest bane
brydende på området. 

I forbindelse med taktisk 
flyvning har hvert medlem af 
C-130 besætningen specifikke 
opgaver at varetage. De to 
piloter flyver maskinen på skift 
og holder øje med forhind
ringer i terræn samt eventuelle 
trusler fra fjendtligt luftforsvar. 
Flight Engineer monitorerer 
flyets systemer (skal hurtigt 
analysere eventuelle opståe
de skader og vurdere om der 
kan flyves videre) samt as
sisterer piloterne så vidt muligt 
(kan f.eks. give tegn hvis man 
kommer under minimumshøj
den). Navigatøren forestår na
vigering sammen med den ik
ke-flyvende pilot og styrer de 
elektroniske selvforsvars
systemer. Radiooperatøren 
holder udkig efter trusler gen
nem observationskuplen i fly
ets tag og kommunikerer med 
jordstationer (skal bl.a. rappor
tere resultatet af lastafleve
ringen hurtigst muligt). De to 
load mastere klargør lasten for 
nedkastloft-load og resten af 
tiden observeres ud af vindu
erne i dørene bagest i kabinen. 

Udviklingen 

De seneste år er taktisk flyv
ning blevet en vigtigere del af 
Eskadrille 721 's daglige ope
rationer, idet man flere gange 
har opereret med C-130 i krigs
områder, fx. under Sarajevo Ex
pressen i 1992 og de efterføl-

gende to år. Så vidt vides er 
danske C-130 aldrig blevet 
engageret af fjendtligt luftfor
svar i ex. Jugoslavien, men et 
italiensk G.222 transportfly 
blev skudt ned af et jord-til-luft 
missil under helt tilsvarende 
forhold som de danske C-130 
opererede under. Eskadrille 
721 er således den hidtil ene
ste enhed i Flyvevåbnet, der 
har opereret i krigsområder! 

En anden udvikling der må 
forventes at medføre en drej
ning af Eskadrille 721 's opga
ver henimod mere krigsmæs
sige forhold er tilmeldingen af 
en C-130 til NATO's såkaldte 
On Call Airlift Pool. Dette med
fører, at eskadrillen er forplig
tiget til at skulle afgive en C-
130 med besætning til luft
transport for NATO opgaver, 
hvorsomhelst og nårsomhelst 
NATO måtte ønske det. Første 
gang dette skete var i oktober 
i år, hvor en C-130 blev deploy
eret en uge til Ri mini i Italien til 
støtte for NATO's operationer i 
ex. Jugoslavien, og en C-130 
måtte afgives igen i to uger af 
december. Det var i øvrigt før
ste gang et dansk militærfly 
opererer direkte under NATO 
kommando! 

Flere fly 

Hermed er problemet med ud
videlse af C-130 kapaciteten 
atter blevet aktuelt. Det er stort 
set umuligt for Eskadrille 721 
at opfylde samtlige sine opga
ver med kun tre C-130, og 
selvom besætninger og øvrigt 
personale tager alle døgnets 
timer i brug på alle ugens dage 
for at få flyveprogrammet til at 
hænge sammen, så skal der 
næsten intet til før hele kort
huset ramler. Et fly kan være 
på Grønland i længere perio
der ad gangen, et fly må for
ventes at være taget ud til mo
d ifi kati o n/o pdateri ng eller 
service det meste af tiden. Nu 
kan et fly også være afgivet til 
NATO i længere perioder ad 
gangen, og samtidig skal es
kadrillen have fly til et utal af 
øvrige transportopgaver samt 
til at gennemføre sit normale 
træningsprogram. En kom
mission under Forsvarskom
mandoen har set på problemet 
og anbefaler anskaffelse af 
yderligere to C-130, men end
nu er intet konkret sket. • 
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AMRAAM 
Af Palle J. Christensen 

Der er gået næsten to år siden 
Golf-krigen sluttede. Præsi
dentBush er ved atforlade Det 
Hvide Hus, og irakerne har op
trådt ret provokerende på det 
seneste. Den 27. december 
1992 krydser to MiG-25 Fox
bat-E ind i den sydlige "No Fly" 
zone og konfronterer en F-16 
formation. Hjulpet af AWACS 
engagerer eskadrillechef, 
oberstløjtnant Gary North fra 
33'te Fighter Squadron, Shaw 
AFB de indtrængende. Hans 
næsten nye F-16D, "BAN
SHEE 41 ", med under 500 ti
mer på klokken, og et tomt 
bagsæde, låser på en "Foxbat" 
og nedskyder den "udenfor 
synsvidde" (Beyond Visual 
Range= BVR) 

AMRAAM har scoret for 
første gang. 

DetTårnhøje Helvede 

Midt i ?O'erne udførte USAF en 
serie forsøg, der senere fik til
navnet DetTårnhøje Helvede 
efter en af de første katastro
fefilm. Til trods for at man hav
de verdens bedste, og dyre
ste, jagerfly F-15, stod resul
taterne ikke mål med investe
ringen. Fire F-15 blev sendt i 
luften mod fire F-5. Simuleret 
fyrede F-15 AIM-7 

Sparrow på stor afstand. 
Sparrow kraver at flyets radar 
hele tiden peger mod målet, da 
den styrer efter reflekteret 
radarenergi. 
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Imidlertid nåede F-5'erne 
ind på AIM-9 Sidewinder af
stand og skød F-15'erne ned, 
mens de ganske vist selv blev 
udslettet af AIM-7. 

Ifølge ubekræftede forly
dender var F-5 piloterne trætte 
af at blive "skudt ned" dag efter 
dag, så de havde øget deres 
,,synsvldde" med radaradvar
selsudstyr fra den nærmeste 
bilistbutik! Udstyret med AIM-
120 AMRAAM ville en F-15 
kunne have låst fire missilerpå 
de fire F-5, skudt og drejet væk 
inden de kom indenfor AIM-9 
rækkevide. ,,Fire - nul" i stedet 
for "fire - fire"! 

Frre and Forget 
,,Skyd og glem"-missilet kræ
ver det maksimale af moderne 
teknologi: 

Inertinavigation, autopilot, 
radar, data-link til jagerflyet, 
sprænghoved og raketmotor. 
Det hele pakket i et syv tom
mers rør (17,78 cm.) på 3,66 
meters længde. 

Inden AMRAAM forlader 
flyet, har piloten fortalt retning 
og hastighed på målet (ettryk 
på en knap), og missilet be
gynder at tænke på, hvor den 
skal flyve hen. Efter at være 
accellereret til Mach 4 er 
styringen pr. inertinavigation. 

Ved et langt skud opdaterer 
jageren målets forventede 
position over sikkert data-link. 
I nærheden af målet tændes 

Foto: Hughes 

miniatureradaren i missilet, og 
jageren kan dreje væk. Bliver 
der for hedt inden, kan piloten 
stadig brække af og lade 
AMRAAM passe sig selv. 

skudt ned. Drej på 28 "G" er 
heller ikke sådan at hamle op 
med. 

På kort hold kan missilets 
aktive radar låses på målet før 
affyring. 

En af testskydningerne fra 
Eglin Air Force Base, Florida, 
mindede om førnævnte 

"Tårnhøje Helvede". Fire 
ubemandede QF-100D mål
droner manøvrerede skarpt, 
mens de pumpede chaff ud og 
brugte ECM. Alle fire blev 

Møder 

AIM-120 fakta: 
Fart: Mach 4 
Rækkevidde: Over 70 
km Stykpris: 2,5 mio. kr. 
Vægt: 160 kg. 
Kan bruges på Side
winder ophæng. 
Flyvevåbnet har bestilt 
150 stk. 

Flyveteknisk Selskab 
Mødet i januar var ikke fastlagt ved redaktionens slutning. 
Se ugebladet ingeniøren. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 
Onsdag den 21. januar kl. 1930 i auditoriet på Svanemøl
lens Kaserne, bygn. 23,2: Grønland under den kolde krig. 
Foredrag af mag. art. Svend Aage Christensen, seniorfor
sker ved Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI). 

Københavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 14. januar kl. 1900 på Tycho Brahe Plane
tarium, København: Filmaften. 
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Erieye 
- svenskernes flyvende radarstation 
Af Hans Kofoed 

Den 5. november overtog Flygvapnet de 
første Saab S 1008 Argus varslingsfly 
med Erieye radar fra Ericsson. Det skete 
ved en højtidelighed på den militære flyve
plads i Uppsala. 

Allerede i 1960'erne forudså 
det svenske forsvar behovet for 
en flybåren radar til kontrol- og 
varslingssystemet. En sådan 
ville nemlig kunne opdage og 
følge små mål i lavere højde og 
på større afstand end det var 
muligt med radarer, der står på 
jorden. 

Siden da har Forsvarets 
Materielverk, der står for an• 
skaffelse af alt materiel til det 
svenske forsvar, i samarbejde 
med Flygvapnet og svensk 
industri studeret og afprøvet en 
antal flybårne radarkoncepter. 

Generalmajor Staffan Nås
strom, FMV, sagde i sin tale 

ved overdragelsen, at der om
kring 1980 havde været et 
gennembrud i den tekniske 
udvikling, som muliggjorde 
integration af fasestyrede 
radarantenner på små trafikfly. 
Derfor kan broderparten af 
den økonomiske satsning nu 
bruges på radarsystemet i 
stedet for på flyet, hvad der 
hidtil havde været tilfældet. 

Den svenske elektronikgi
gant Ericsson har i henved 20 
år arbejdet med flybårne ra
darsystemer, der passer til det 
svenske forsvars krav med 
hensyn til anskaffelsespris og 
driftsøkonomi, men samtidig 

Radarstrå/er følger rette linjer, så jo højere antennen kommer op 
over jordoverfladen, desto større bliver rækkevidden og dermed 
varslingstiden. 
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Erieye kan opdage små jagerfly i en afstand af 350 km. 
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har ydelser i klasse med de 
meget dyre systemer, som al
lerede findes på markedet. 

En avanceretfunktionsmo
del af radaren blev sidst i 
1980'erne afprøvet i et mindre 
trafikfly (Fairchild Metro). Prø
verne, der ikke kun var af tek
nisk art, men også omfattede 
de operative ideer, gav i følge 
general Nåsstrom mange og 
afgørende erfaringer for alle 
berørte parter. 

Ved valg af flytype ved se
rieanskaffelsen stod det klart, 
at det ud fra mange synspunk
ter - ikke mindst af hensyn til 
den fortsatte udvikling - var 
mest fordelagtigt at vælge 
Saab 340, fortsatte general 
Nåsstrom. 

Resultatet af udviklingsar
bejdet blev, at Ericsson i 1992 
fik bestilling på seks PS 890 
flybårne radarstationer og 
Saab på seks "bærefly" af ty
pen 340B. 

Det var de første fire syste
mer, der blev afleveret den 5. 
november. De to sidste følger 
i 1998 og 1999. 

Erieye 

Ericssons flybårne radarsy
stem, der i Flygvapnet går un
der betegnelsen FSR 890 
(FSR for Flygburen Spanings
radar), markedsføres under 
navnet Erieye. 

Det er det første avancere
de flybårne radarsystem iver
den, som pga sin teknik og 
form kan installeres på relativt 
små fly. Derved bliver omkost
ningerne en brøkdel af hvad til
fældet er for stormagternes til
svarende udstyr - det forlyder, 
at en Argus koster 1 /8 - 1 /1 O 
af en Boeing E-3 Sentry (,,A
WACS") 

I stedet for en roterende 
antenne, som kræver store fly, 
har Erieye en fast, elektronisk 
styret antenne, der med sen
der og modtager udgør en ca. 
ti meter lang enhed, som mon
teres på oversiden af flyets 
krop. Den elektroniske løsning 
giver desuden en del tekniske 

fordele, både hvad gælder 
radarens rækkevidde og dens 
evne til at opdage og følge mål. 

Erieye har en instrumente
ret rækkevidde på 450 km. 
Den praktiske rækkevidde be
ror bl.a. på målets størrelse. 
Mod et mål af Gripens type er 
rækkevidden godt 350 km, 
hvilket er det samme som 
stormagternes t ilsvarende 
udstyr, men Erieye kan sag
tens opdage endnu mindre 
mål som krydsermissiler - og
så når de er meget lavt nede. 

Erieye ser til siderne, men 
dækning af det resterende 
område kan opnås ved at æn
dre bæreflyets kurs. Række
vidden er bedst i et område på 
300 grader, fordelt på to sek• 
tarer, en til hver side). 

En stor fordel ved en elek
tronisk kontrolleret antenne 
sammenlignet med en rote
rende er at den førstnævnte gi
ver mulighed for en "intelligent" 
signalbehandling med en høj 
grad af automatik og enkel til
pasning til den i øjeblikket rå
dende situation eller trussels
billede. Opdagede mål kan au
tomatisk overvåges kontinuer
ligt samtidig med at radaren 
fortsætter overvågningen in
denfor sit område. Der kan og
så sendes ekstra energi kan 
sendes ud i prioriterede retnin
ger for at give øget rækkevidde 
og tidlig opdagelse af mål. 

Alt i alt giver den elektroni
ske antenne større hurtighed, 
præcision og rækkevidde end 
den roterende antenne, som 
bruger en halv snes sekunder 
til at dreje en omgang. 

Høj antennemast 

I modsætning til stormagter
nes AWACS fly er der normalt 
ikke kontrol- og varslingsper
sonel med i Flygvapnets S 
100B radarvarslingsfly. Det 
fungerer faktisk blot som en 
ultrahøj antennemast, idet det 
bearbejdede radarbillede sen
des fra flyet ned til en strids
ledningscentral (StriC) på jor
den. Fra denne kan man også 
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ændre radarens arbejdsopga
ver. Kommunikationen mellem 
fly og StriC sker med datalink 
i det digitale taktiske radiosy
stem TARAS. 

Forrest i kabinen er der in
stalleret en enkelt operatør
plads til brug ved teknisk drift 
og vedligeholdelse af radaren, 
og denne arbejdsstation kan i 
givet fald anvendes operativt -
Argus kan fx meget vel tænkes 
indsat i en fredsbevarende 
mission i udlandet. 

APU - og andre forskelle 

På grund af det ekstra kraft
forbrug bl.a. til PS-890 radaren 
har Erieye-versionen af Saab 
340 en APU (motordrevet ge
nerator) af samme type som 
på Saab 2000 monteret i hale
spidsen. Af hensyn til kurssta
biliteten har den også fået to 
ret store finner under agter
kroppen og en større samling 
vortex generators på halefin
nen. Antennen er også skyld i 
at kroppen er forstærket - men 
det medfører ingen ydre for
skelle. 

Saab S 1008 Argus. I den græske mytologi var Argus en kæmpe med 100 øjne, der aldrig var lukket 
på samme tid. 

Primært navigationsudstyr 
på S 1008 Argus er et GPS
støttet inertinavigationssy
stem. Flyet har militær trans
pander (IFF) og ILS (TILS), 
men svarer ellers på de fleste 
områder til den civile udgave 
af Saab 3408, fx er der toilet 
og pantry, og kabinen er lyd
isoleret. Men Argus skal også 

bruges til løsning af transport
opgaver og kan med radarud
styret demonteret tage op til 30 
passagerer. 

Selv om antennen naturlig
vis giver en del luftmodstand, 
er der præstationsmæsssigt 
ikke den store forskel. Største 
hastighed er 250 knob, patrul
jeringshastigheden ca. 160 

knob. Fuldvægten er 13 tons 
(som den civile udgave). 

Kedeligt at flyve Argus 

Selv den, der elsker at flyve 
over alt andet, vil nok finde det 
temmelig kedeligt at flyve Ar
gus. Det består nemlig hoved
sagelig i at ligge i en højde mel 

Computer-genereret billede af Saab 2000 med Erieye radar. 
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lem 6.500 og 20.000 fod i en 
slags holding pattern: en be
stemt kurs i 10-15 minutter, 
vende 180 grader, flyve tilbage 
i modsat retning, vende 180 
grader og så fremdeles - i 4-5 
timer! 

Chefen for Flygvapnet, ge
neralløjtnant Kent Harrskog 
sagde i alt fald ved et presse
møde efter overdragelsesce
remonien, at det nok ville blive 
temmelig tråkigt. Man har 
derfor besluttet, at Argus-pilo
terne ind i mellem patruljeflyv
ningerne skal udføre trans
portflyvninger, og de seks S 
100B og Flygvapnets ene TP 
1 00A (VIP-udgave af Saab 
340) vil af den grund få samme 
fredstidsbase, F16 i Uppsala. 

I krigstid eller under en an
spændt situation vil Argus 
operere fra de civile lufthavne 
eller militære flyvepladser, der 
er så mange af i Sverige. Eller 
måske fra vejbaser - det har 
man allerede prøvet med Ar
gus. 

S 100B har en besætning 
på to piloter. Det er tidligere 
jagerpiloter, der er omskolet til 
Saab 340 på SAS Flight Aca-

demy i Stockholm: to ugers 
teori, en uge med simulator
træning og så to pas på et rig
tigt fly. 

- Skønt jeg ikke har fløjet 
propel siden jeg var på flyve
skole for mere end 20 år siden, 
synes jeg at det er nemt at 
flyve Saab 340, sagde en 
tidligereViggen-pilot. Det ene
ste, der var lidt svært at lære, 
er flyvning på en motor. 

Piloten fortalte videre, at Ar
gus har .civile" pilotstole, som 
ikke er beregnet til sædefald
skærme. Besætningen skal 
derfor udstyres med brystfald
skærme, der i en given situa
tion nemt kan tages på. 

Af "moralske" grunde - en 
Argus vil jo vær et oplagt mål 
i en krigssituation. 

Mini-AWACS 

I Saab 340 er der mulighed for 
at installere tre arbejdsstatio
ner, men til mere avancerede 
operative krav, hvor man har 
et fuldstændigt kommandosy
stem ombord, er det ønskeligt 
med fire-fem arbejdsstationer. 
De fleste potentielle udenland-

Erieyes operatørkonsol/er har store farveskærme. Styre- og kon
trolsystemet anvender som det første i verden kommercielle com
putere. 

ske kunder synes mest inte
resseret i en sådan . Min i
AWACS", siger man hos Erics
son, og Saab har derforforeta
get forstudier, herunder vind
tunnelprøver, af Saab 2000 
med Erieye. 

Også et fly som Lockheed 
C-130 synes oplagt som bæ
refly. 

Mod narkosmuglere 

Ericssons første eksportordre 
kommer fra Brasilien, hvor Eri
eye skal anvendes i et storstilet 
projekt til overvågning af Ama
zonas, først og fremmesttilbe
kæmpelse af de flyvende nar
kosmuglere i et område på stør
relse med det halve USA. Ord
ren er på fem sæt, og som bæ
refly har man valgt en nationalt 
fly, det jetdrevne regionaltrafik
fly Embraer EMB-145. • 

Foreningen aut. danske flyværksteder . general aviation 

Sætter"nissen" var desværre på spil i foreningens juleannonce, så her følger de korrekte 

vejledende værkstedstimepriser pr. 1. januar 1998. 

rksteds timepris A: 416,- kr. Værksteds timepris D: 468,- kr. 

,ice, vedligeholdelse og reparation af, en motorede non pressuri
stempelmotor fly, lette to motorede (under 2730 kg) non pressuri
fly. Køre- eller rejsetid, ved afhentning/ bjærgning, eller ifm. repa

:>n på fremmed plads. 

rksteds timepris B: 468,- kr. 

1ice, vedligeholdelse og reparation af en motorede pressurised 
npelmotorfly, en tnotorede stempelmotorfly over 2730 kg. alle to 
:orede stempelmotorfly over 2730 kg. 

rksteds timepris C: 502,· kr. 

i former for arbejde på Turboprop- og Jetfly. 

Alle former for struktur- lærredsarbejde. Ved svejsning coating og 
maling. 
Alle former for Overhaul og reparation af komponenter. 
Ved vurderingsarbejde ifm. køb og salg samt ved opgørelse og vurde
ring af skader på fly, efter havari. 
Alle former for arbejde der betragtes som en : " Større reparation" eller 
"Større modifikation" (ref. BL 1-1) 

Avionic værkstedstime A: 513,- kr: 

Alle former for modifikation, reparation, vedligeholdelse og installation 
på flyet. 

Avionic værkstedstime B: 557- kr. 

Alt komponentarbejde på elektronikværkstedet. 

ir Service Billund - Air Service Padborg - Air Service Vamdrup - Alice Aviation - AIO Instrument - Alkair Flight Operation - Aviatech - Avionics Service Center 
Business Flight Service - CAT Flyservice - Copenhagen Avionics - Danish Aircraft Owners - Danish Aerotech 

Dansk Fly Elektronik - Falck Air A/S Maintenance - Fly Møller - FO Flyservice - FS Aero Service - Hangar 5 Airservice - Kalundborg Aviation 
Lite Flite - Muk Air - Midtsjællands Air Service - Klippefly - North West Air Service - Newair - Nordic Aviation Contractor 

Roskilde Aero Service - Scanaviation - Stauning Aero Service - Sun Air of Scandinavia - Sean Avionic - Aalborg Airtaxi Maintenance. 



Som nævnt i den indledende 
artikel vedrørende indførelse 
af fælles europæiske certifice
ringsbestemmelser vil Certifi
katkontoret bringe en artikel
række i Flyv for at give bruger
ne et indblik i hvad fremtiden 
vil bringe, når regler bliver ind
ført fra sommeren 1999. 

I dette nummer vil vi fort
sætte artikelrækken med en 
beskrivelse af den fælles euro
pæiske organisation, som er 
forum for udarbejdelse og sty
ringen af de fælles regler med
lemslandene er blevet enige 
om at ar_bjede efter. 

Hvad erJAA? 

JAA (Joint Aviation Authori
ties) er en del af det organ, 
som kaldes European Civil 
Aviation Conference (ECAC) 
og repræsenterer medlems
landenes luftfartstilsyn. 

Formålet med JAA er pri
mært at sikre samme høje stan
dard inden for flyvesikkerheden 
i medlemslandene, gensidig 
anerkendelse af uddannelser, 
godkendelser etc., samt ensar
tede konkurrencevilkår for luftf
artsindustrien i disse lande. I 
den forbindelse gøres der sto
re anstrengelser for at harmo
nisere bestemmelserne mel
lem JAA og USA. 

JAA medlemsskabet er 
baseret på det "JAA Arrange
ments" dokument, som blev 
underskrevet på Cypern i 
1990. Medlemsantallet i dag er 
27, hvoraf de 19 er fuldgyldige 
medlemmer og de resterende 
otte er ansøgerlande, som ef
ter en godkendelsesprocedu
re vil blive fuldgyldige medlem
mer af JAA. 

JAA's struktur 

De overordnede politiske be
slutninger samt det endelige 
budget for JAA bliver besluttet 
i JAA Board, hvis medlemmer 
er luftfartsdirektørerne fra de 
enkelte medlemslande. 

JAA styres af JAA Commit
tee (JAAC) som består af et 
medlem fra hvert medlems• 
land. Normalt er det chefen for 
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The European Joint 
Aviation Authorities 

I JAR-FCL I 
Joint Aviation Authorities 

JAA Board 
.-----------------------· 
i JAA/FAA i 
i _Harmonisation i 

__________ __! Joint Steerlng i 
i Assembly i JAA Committee 

Foundation 
Board 

.-------. ---;--. - i Joint Boards i 
Execut1ve i Manufacturers i 

Board i Operators i 
'--------'----' ! _______ Crews _______ l ____ _.__ ___ ~ 

Secretary General 

Regulatlon Certlflcatlon Melntenence Operations 

luftfartstilsynet i det enkelte 
medlemsland,_ hvilket for Dan
marks vedkommende vil sige 
vicedirektør S.E. Andresen. 

De sager, som måtte opstå 
fra dag til dag, varetages af et 
Executive Board, som består 
af seks medlemmer, valgt 
blandt mellemmerne af JAAC. 
I Executive Board er der tre 
faste medlemmer nemlig Stor
britanien, Tyskland og Fran
krig, da disse lande erde stør
ste bidragsydere til organisa
tionen. 

Eftersom JAA's hoved
kvarter ligger i den hollandske 
by Hoofdorp i nærheden af 
Amsterdam, har det været 
nødvendigt at oprette en afde
ling, som tager sig af de admi
nistrative forbindelser til de 
hollandske myndigheder. Den
ne afdeling hedder Foundation 
Board og er ikke involveret i 
JAA's tekniske arbejde. 

JAA's hovedkvarter har i 
øjeblikket ialt 36 medarbejd
ere, som vil blive udvidet til 38 
i 1998. Al teknisk ekspertise 
såsom deltagelse i arbejds
grupper, inspektører som skal 
bruges i forbindelse med god
kendelser etc. udlånes af de 

enkelte medlemslandes luft
fartstilsyn. 

Det ville selvfølgelig være 
alt for stort et arbejde for JAAC 
at udarbejde bestemmelser 
indenfor de enkelte områder 
som flycertificering, flyope
ration, certificering af piloter 
etc" Derfor er der nedsat komi
teer indenfor de enkelte fag
områder som så skal forestå 
udarbejdelse af bestemmel
seskomplekset for disse områ
der samt afgøre tvivlsspørgs
mål vedrørende det pågæl
dende område. 

For uddannelse og certi
ficering af piloter hedder 
denne komite JAR FCL Com
mittee (FCL-C), hvor FCL står 
for Flight Crew Licensing. 
Danmark er her repræsente
ret ved chefen for certifikatkon
toret Dan Eriksen. Udover re
præsentanter for de enkelte 
medlemslandes luftfartstilsyn 
er der i JAR FCL Committee og
så repræsentater for en række 
organisationer indenfor luft
fartsindustrien. Disse organisa
tioner har dog ikke stemmeret 
ved møderne. 

Under FCL-C er oprettet en 
række underkomiteer og ar-

Ucenslng Admlnlltrltlo 

bejdsgrupper, hvor specia
lister udarbejder forslag til be• 
stemmeiser og rådgiver FCL
C inden for specialområderne. 
Det drejer sig fx. om Medical 
Sub-Committee, Examination 
Sub-Committee, Typerating 
Working Group, Helicopter 
Sub-Committee m.fl. 

Det daglige administrative 
arbejde vedrørende JAR FCL 
varetages af en Licensing 
afdeling ved JAA hovedkvar
teret i Holland. Denne afdeling 
består af en Licensing Direc
tor samt to assistenter (i 1998 
bliver kontoret udvidet til tre 
assistenter). 

Hvis vi ser på hvad JAR FCL 
Committee har lavet af bestem
me Iser på nuværende tids
punkt og hvilke bestemmelser 
der umiddelbart er planer om 
at ville komme efterfølgende, 
ser fortegnelsen således ud: 

I de kommende artikler vil 
vi beskæftige os med mere 
specifikke områder indenfor 
de enkelte dele af JAA FCL, 
såsom flyveskoler, teoriskoler, 
pensum, kontrollanter, privat
flyverens forhold, trafikflyver
ens forhold etc. • 

JAA FCL part 1 
JAA FCL part 2 
JAA FCL part 3 
JAA FCL part 4 
JAA FCL part 5 
JAR -STD 

Aeroplane 
Helicopters 
Medical 
Flight Engineers 
Gliders and Balloons 
Synthetic Training 

Implementeres juli 1999 
Implementeres januar 2000 
Implementeres juli 1999 
Endnu ikke påbegyndt. 
Endnu ikke påbegyndt. 
Devices (simulatorer) Implementeres 1998 
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Vi ser på nye huse 

En tur rundt 
0 0 

pa Flyvestation Alborg 
Tekst og billeder: N.M. Schaiffel-Nie/sen 

I mange år har personellet ved 
Brand- og redningstjenesten på 
Flyvestation Ålborg levet under 
det man kun kan karakterisere 
som kummerlige bygnings
mæssige forhold. Den brand
station, der var i brug indtil den 
17. december sidste år, havde 
samme grundareal som den 
nuværende vaskehal. 

CAT'en 

CAT er ikke et spindende kæ
ledyr, men en forkortelse for 
den Centraliserede Ammuni
tionstjeneste. 

Det er en tilfreds leder af 
brandstationen, seniorsergent 
Kim Lessel, der viser rundt. 

Seks store porte dækker 
facaden. Bag de første tre 
finder man'årstidens materiel', 
om vinteren snerydningsma
teriel, om sommeren materiel 
til græsvartning og andet. 

Denne tjeneste har delt 
skæbne med så mange andre 
på Flyvestation Ålborg, altså 
levet spredt i gamle utidssva
rende værksteder, men er nu 
er ved at flytte ind i en nyopført 
bygning. 

Udenfor larmer gummige
den stadigvæk for at planere 

Den centraliserede Ammunitionstjenestes nye bygning. Længst 
væk porten ind til det nye værksted og nærmest beskueren 
cafeteria- og undervisningslokalet. 

En port dækker den omtal
te vaskehal med alle nødven
dige faciliteter, og bag de sid
ste to står slukningskøretøjer
ne, klar til udrykning. 

Personellet, der deler byg
ning med Operationsafdelin
gen, har fået gode forhold in
den døre, uanset om det drejer 
sig om kontorer, omklædnin
gsrum eller opholdsfaciliteter. 
Vagtstuen er moderne indret
tet og med udsigt ud over 
flyvefeltet. 

Med sin meget specielle tagkonstruktion virker Jordmaterie/værkstedets nye bygning imponerende. 

Brand- og redningsperso
nel skal være i god fysisk form. 
Denne vedligeholdes blandt 
andet et velindrettet kondirum 
over udrykningsgaragen. 

Lessel er glad for, at han nu 
har alt det materiel, der hører 
til tjenesten, samlet på et sted. 

til den sidste parkeringsplads. 
Den fungerende leder af CAT, 
seniorsergent J.J. Jensen vi
ser rundt, fx det nye værksted 
til vedligeholdelse af blandt an
det M-67 trailere (en special
bygget trailer til transport af 
Sidewinder missiler). 

Miljøet har fået sit. En for
vokset 'opvaskemaskine', der 
bruges til affedtning af metal
emner er meget miljøvenlig, 
forklarer han - den bruger sæ
be i stedet for opløsningsmid
ler. 

Det er ingen overdrivelse af 

Flyvestation Alborgs Brand- og Redningstjenestes nye brandstation. 
Yderst til højre ses vagtlokalet i nabobygningen, hvorfra man har frit udsyn over flyfeltet. 
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sige, at bygningen tager hen
syn til alt personel. Her er toi
letter til mænd, kvinder og 
mennesker med handicap. 

- Under byggeriet havde vi 
hele t iden indflydelse på, 
hvorledes tingene skulle udfø
res, forklarer seniorsergent 
Jensen. 

- Se den blå flisestribe i ba
derummet; den er med til at 
gøre det hele lidt hyggeligere. 

I omklædningsrummet er 
der skabe med varme og ven
tilation, så det våde arbejdstøj 
fra det udendørs arbejde på 
linen kan hænges ind om af
tenen og tages tørt ud om mor
genen. 

I den ene ende af bygnin
gen er der cafeteria og et un
dervisningslokale. De to rum 
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er adskilt af en lydtæt skyde
væg. Det betyder, at afhængig 
af behovet, kan de to rum ud
vides til hver sit formål. 

Alt er skinnede nyt, hvis 
man lige fraser skriveborde 
med op mod 25 år på bagen. 
Seniorsrgent Jensen forklarer, 
at de bliver skiftet ud med 
ergonomisk rigtige PC skrive
borde efterhånden. 

Flyværkstedet - det er flot! 

Vi kommer lidt skævt ind i 
værkstedet gennem et nyde
ligt velrenoveret cafeteria. 

I fire af hangarhallens fem 
dokke står der en F-16 Figh
ting Falcon, det ser impone
rende flot ud. 

Her er stort, så stort, at vi 
må spørge, hvor vi finder le
deren af Flyværkstedet, kap
tajn T. Kølbæk. 

- Jo, han skulle'gemme' sig 
ovre bag den dør i det sydvest
lige hjørne, får vi at vide. 

Jo, han skulle 'gemme' sig 
ovre bag den dør i det sydvest
lige hjørne, får vi at vide. Den 
lange vandring tværs over hal
len starter. Ganske rigtig, oppe 
på første sal i sidebygningen 
finder vi ham. 

Kaptajn Kølbæk fortæller, 
at både han og de ansatte er 
meget glade for den næsten 
splinternye hangar. 

- Det er kun sidebygninger
ne, der er tilbage af den gamle 
tyske hangar fra perioden 
1940-45, forklarer han. 

Her er lyst og venligt. Også 
her har man været med i pro
cessen vedrørende om- og ny
bygningen, som er forløbet til
fredsstillende. 

- Det eneste vi ikke er helt 
tilfredse med, er ventilationen 
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Et kig ind i den nye hangar, hvor fire F-16 Fighting Fa/con er inde til eftersyn. 

og lydisoleringen af portene. 
Luftudskiftningen er ikke god 
nok og larmen fra de startende 
fly er slem, siger kaptajn Køl
bæk. 

Han håber på, at det sidste 
kan klares med en lydisolering 
af væggene, som giver en 
kraftig resonans. 

Imponerende 

Det nye jordmaterielværksted 
ude bag Eskadrille 726 er 
virkelig flot. En helt speciel 
tagkonstruktion leder på ingen 
måde tanken hen på et værk
sted. 

Vi bliver modtaget af lede
ren af Jordmaterielværkste
det, kaptajn Leif Johannsen, i 
hans nydelige kontor i den 
gamle bygning, der er blevet 
renoveret og bygget om til 
kontorer, omklædnings- og 
badefaciliteter samt dæk
værksted. 

Under rundgangen i værk
stederne får man igen indtryk
ket af, at miljøet har fået sit. 
Olieudskillere, kraner til attage 
de tunge løft og hvad der ellers 
hører til, er der. 

Kaptajn Johannsen fortæl
ler, at man også her har proble
mer med ventilationen - det er 
som om stor lofthøjde og ven
tilation ikke kan sammen. 

Det samme gælder op
varmningen. 

- 1 O plusgrader er lige lidt 
nok, når man arbejder i et rum 
hele dagen, siger han. 

Men selv om man nu har 
fået en ny bygning på 1.500 m2 

så har man i virkeligheden ikke 
fået mere plads, idet man skal 
aflevere en hangar, hvor man 
tidligere vedligeholdt special
køretøjer. • 

F/yværkstedets nye hangar. I sidebygningen tv. er der kontorer 
med udsigt over parkeringsplatformen foran hangaren. 

C====,j-b~ 
Pilotuddannelse 

Teoriuddannelse 
til instrumentflyvning 
B+I/D teori, opstart 3. januar 1998 

Trafikflyveruddannelse 1998 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

Ring tlf. 46 19 08 07 
for tilmelding/yderligere oplysninger 

Godt nytår! 

i~ Ha~~J~~oo ;e.;.I R 
Tlf. 4619 08 07 / 46191919 
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Flybyggegruppen Østjylland 
• er1gang 

Tekst og foto: Torben Taustrup 

I henhold til planerne startede 
Flybyggegruppen sit byg
gearbejde på flyet Europa den 
15. marts i år, og i dag den 20. 
september havde man besøg 
af en kontrollant for første 
gang. 

Indtil nu har gruppen logget 
856 byggetimer, og projektet 
skrider planmæssigt frem. 

En planlagt sommerpause 
på en måned blev dog pga. det 
varme sommervejr forlænget 
til to måneder. Ikke desto 
mindre forudsiger gruppens 
tekniske chef Bjarne Jensen, 
at flyet vil være i luften d. 1. april 
1999. Grundet en udbredt 
tvivlsom omgang med sand
heden i forbindelse med denne 
dato, skiftede han dog senere 
mening, og valgte i stedet d. 2. 
april. 

Siden sidst har gruppens ti 
medlemmer fra at være no
vicer udi epoxy-støbekunsten 
udviklet sig til en flok specia
lister, hvilket de færdigstøbte 
emner kunne bevidne. 

De ti mand har delt sig op i 
tre grupper, der af praktiske 
årsager arbejder på skift. 

Indtil nu er delene hale
finne, sideror, haleplan, flaps, 
trimklapper og krængeror 
færdigstøbte, og gruppens 
medlemmer ser med sindsro 
frem til den næste store op
gave: støbning af hovedplanet 
som vi vil beskæftige os med 
ved en senere lejlighed. 

Bygningen af OY-RAF (RAF 
står for Randers Aarhus Flyve
klub fik jeg oplyst) dokument
eres bl.a. vha. et smart compu
terprogram som Jens Ole 

Jens Ole Willumsen tapper en epoxy blanding fra "køleskabet". 
Til venstre Bjarne Jensen med trælisten hvori der findes prøver 
fra tidligere støbninger. 

krydsfiner 

En eksploderet tegning af en del af haleplanet. Planets form dan
nes af skumprofilet, og sættes sammen af flere stykker således 
at de viste krydsfinerstykker og meta/foringer kan indsættes. 

Willumsen har udviklet specielt 
til opgaven. 

I forbindelse med bygning 
af hver enkelt del tastes alle re
levante data ind i computeren. 
Foruden et løbenummer kan 
man finde oplysninger som: 
holdleder, beskrivelse af opga
ve, rumtemperatur før og efter 
arbejdet, timeforbrug, check af 
tekniske dokumenter samt 
dato. Disse data kan så senere 
printes ud, når der bliver behov 
for dem - f.eks. i forbindelse 
med kontrollantbesøg. I com
puteren finder man også en 
komplet stykliste, der gør det 
muligt at følge forbruget af de 
mange enkeltdele til flyet. 

Støbning med epoxy 

Hver gang der blandes epoxy, 
gemmes der en lille prøve af 
blandingen. Den får så lov til 
at hærde i en hulning i en træ
liste. At prøverne skal gem
mes, er i øvrigt et krav der stil
les i BL 2-2 der omhandler 
bygning af "Experimental" fly. 

Som det fremgår, har man 
efterhånden blandet mange 
gange, og kan til enhver tid 
finde tilbage til de enkelte prø
ver, da de er forsynet med et 
registreringsnummer, der og
så lader sig finde i compute
rens epoxy journal. 

De to epoxy-komponenter 
opbevares i et termostatstyret 
kammer (et ombygget køle
skab), hvorfra man kan udtage 
de ønskede mængder. Det 
specielle forhold hvori epoxy
en blandes er det samme hver 
gang, og det doceres via et 
håndbetjent stempelsystem. 

Epoxyen er stort set lugtfri, 

når den er blandet op, så luften 
i rummet er ikke ubehagelig at 
opholde sig i. Kontrollanten 
Niels Chr. Jørgensen var dog 
af den opfattelse, at der uden 
tvivl frigives luftarter, der ikke 
er sunde at indhalere, hvorfor 
det nok er en god ide at bære 
åndedrætsværn. 

Der arbejdes med tre for
skellige typer glasfibermåtte. 
Forskellen ligger i måtternes 
styrkeretninger, der bestem
mes af fiberbundtenes ori 
entering i måtten. Den største 
trækstyrke findes i fiberens 
længderetning, og bygge
håndbogen anviser lagenes 
fiberorientering på skum 
formene, der danner de for
skellige profiler til ror- og bære
flader. 

Inden der støbes præpar
eres skumstøbeprofilet, så
ledes at de små huller i over
fladen forsegles. Efterfølgende 
påføres der et tyndt og jævnt 
lag epoxy, og oven på dette 
lægges glasfibermåtten så. 
Forinden har man på skum
profilet med en tusch trukket 
et antal linier, der markerer 
glasfiberstrengenes ønskede 
orientering. Herefter påføres 
endnu et lag epoxy, og så 
endnu et lag glasfibermåtte. 
Arbejdet kræver omhyggelig
hed - der må ikke være hellig
dage, men der må på den an
den side heller ikke påføres for 
meget. lagene skal være i tæt 
kontakt uden luftlommer. 

Der lægges normalt mel
lem to og fire lag måtte på 
fladerne - i forbindelse med 
hængsler og andre steder, 
hvor der kræves større styrke 
lægges der op til seks lag. 
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Hængslerne til trimklappen er nittet fast p/J. haleplanet. De to hol
deværktøjer (der kaldes cleo iflg. en af flybyggerne) erstattes se
nere af skruer og møtrikker. De bill. streger markerer fiberretnin
gen. 

Da skumprofilerne er ud
skåret af blokformede stykker 
med rette vinkler (se tegning), 
kan blokkene passende tages 
i anvendelse, når der skal stø
bes. De bruges som underlag 
til profilerne, og lægges på det 
helt vandrette arbejdsbord. 
Derved holdes profilerne un
der hærdningen helt stabile 
med lige for- og bagkanter. 

Glasfibermåtterne skal om
bukkes ved profilernes forkan
ter, og det er derfor nødvendigt 
at afskære den forreste del af 
det underliggende støtteprofil 
for at få plads til denne opera
tion. 

Kontrollanten Niels Chr. 
Jørgensen er tilknyttet KZ & 
Veteranfly Klubben, og kan via 
en tilladelse fra SLV syne fly 
der tilhører experimental grup
pen. I et uddrag af SLV's tilla
delse hedder det bl.a.: 

.,Luftfartsdirektoratets vur
dering af KZ & Veteranfly Klub
bens egnethed til at varetage 
en s/J.dan opgave er ikke base
ret p/J. klubbens demonstre
rede evne til at styre en s/J. 
kompliceret opgave som kon
struktion og bygning af luft
fartøjer i virkeligheden er, men 
er udelukkende baseret p/J. 
klubbens erklærede ønske om 

Et skumprofil set fra siden. Profilet er vha. en opvarmet streng 
sk/J.ret ud af skumblokken. Blokkens over- og underdel er adskilt 
ved de vandrette pile. Blokkene A,B,C og D udskæres gennem 
de lodrette snit. Disse snit skal efterfølgende forsegles, s/J. profilet 
holder den tilsigtede form. 
For at glasfiberm/J.tten kan bøjes omkring snuden fjernes det 
skraverede stykke nederst ude til højre. 

at varetage sine medlemmers 
forpligtelser overfor samfun
dets øvrige beboere p/J. den 
konservative og ansvarsbevid
ste facon, som er detailleret i 
denne byggeh/J.ndbog." 

Da byggeanvisningen var 
blevet fulgt, var synsopgaven 
dog ikke så omfattende. Niels 
Chr. Jørgensen indviede os i 
en lille fidus der kan tages i an
vendelse, når glasfiberen skal 
undersøges. Ved at banke med 
en mønt på fladerne kan man 
afsløre steder, hvor der er 
hulrum, idet lyden ændrer sig, 
så mens Niels Chr. Jørgensen 
bankede med mønten, var der 
måske et par der i tankerne 
bankede under bordet. 

Gennemgangen var dog 
ganske udramatisk - de store 
flader så fine ud, men ved et 
par kanter var der skønhedsfejl 
i støbningen. Man drøftede så, 
hvordan de bedst kunne ud
bedres, og blev enige om en 
fremgangsmåde. 

Spartelmassens ene be
standdel består af et hvidt pul
ver, der ved stor forstørrelse 
viser sig at være hule glaskug
ler - microbaloons. Den anden 
del er epoxy, og sammen ud
gør de en spartelmasse, der 
takket være luften i mikro bal
lonerne har en massefylde på 
kun 0,2. Massen påføres på 
normal vis, og når den er hær
det, kan den slibes glat med 
sandpapir. 

En anden type spartelmas
se fås når der istedet for mi
crobaloons iblandes Flox, der 
nærmest kan betegnes som 
bomuldsfnuller. Flox spartel
massen kan blandes op, så 
den får en konsistens der lader 
sig forme, f.eks til udfyldning 
af huller o.lign. Da den er fiber
holdig, er den meget stærk. 

Der er lang vej endnu. De 
forskellige flader fremstår 
stadig ujævne -de skal senere 
belægges og poleres blanke, 
og det vil jeg se nærmere på 
ved et kommende besøg. • 

På de bevægelige flader 
skal der fastgøres metal-fittin
gs som aksler og hængsler. Da 
glasfiber og metal har forskel
lig udvidelsesfaktor, bruges 
der visse steder træ for at af
stresse overgangen. Der an
vendes bl.a. træ i forbindels 
med højderorsaksen -et rundt 
rør der gennem halepartietfor
bind~r de to halvdele af højde
roret. Hængslerne til de bevæ
gelige flader nittes i den ene en
de og skrues fast i den anden. 

Jørgensen underkaster haleplan med trimklapper en nærmere undersøge/se. Fra venstre er det David 
Søsted, Karsten Hansen, Michael Willumsen, Bjarne Jensen, kontrollanten og Jens Ole Willunsen. 

Der kontrolleres 
Kontrollant besøget startede 
meget gemyteligt: Man start
ede med kaffe og en ostemad, 
og snakken gik både om pro
jektet og om andre projekter. 
Senere blev det mere alvorligt 
i forbindelse med gennemgan
gen af de udstillede genstan
de. 
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NAVN 
General 
K.R. Ramberg 
Nekrolog af major i Flyvevåb
net, cand. phil. Paul E. Ancker 
(POL) 

Onsdag den 5. november 
1997 døde fhv. forsvarschef, 
general Kurt Rudolf Ramberg, 
88 år gammel. Generalen 
boede i Hillerød, og bisættel
sen fandt sted fra Skansebak
kens Kapel tirsdag den 11 . no
vember. Efter Generalens øn
ske i stilhed. 

Generalen ville være fyldt 
89 år mandag den 17. novem
ber og havde netop medvirket 
til en bogudgivelse om de 
danske militære flyverstyrkers 
udvikling fra 1910-1940, der 
var beregnet til at udkomme på 
hans fødselsdag. - Således 
skulle det ikke være! 

General Ramberg begynd
te sin militære karriere i Mari
nen, hvor han blev kadet i 1928 
og søløjtnant li i 1931. Fra ja
nuar til november 1932 gen
nemgik han flyveskolen og fik 
sine vinger som marineflyver, 
certifikat nr. 57. 

I trediverne gjorde Kurt 
Ramberg tjeneste ved Flyve
væsenet alternerende med 
sejlende tjeneste, men blev i 
1935-36 sendt til Grønland for 
at evaluere mulighederne for 
at etablere en transatlantisk 
flyverute via Grønland med 
Glipper flyvebåde. 

Ramberg blev udnævnt til 
kaptajnløjtnant i 1939, hvor 
han blev næstkommanderen
de ved 2. Luftflotille udrustet 
med Hawker Nimrod (L.B.V.) 
på Luftmarinestation Avnø. 

Den 9. april kom som et 
chock for de tjenstgørende fly
vere af begge værn, og i det 
nævnte bogværk har general 
Ramberg meget præcist be
skrevet stemningen på Avnø 
den 9. april om eftermiddagen, 
hvor daværende orlogskap-
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tajn Erik Rasmussen havde 
kaldt flyverne sammen for at 
drøfte deres foreliggende 
handlemuligheder. 

Loyaliteten overfor Kongen 
og Søværnet stod dog i for
grunden indtil det endelige 
brud med tyskerne den 29. 
august 1943, hvorefter Ram
berg sammen med to andre 
søofficerer flygtede til Sverige, 
hvorfra de via Stockholm kom 
videre til England. 

Her indtrådte Ramberg i 
The Danish Military Mission to 
SHAEF (Supreme Headquar
ters Allied Expeditionary For
ces), hvor han forblev tjenst
gørende indtil Danmarks befri
else den 5. maj 1945. 

Efter hjemkomsten til Dan
mark indtrådte Ramberg i Ma
rinestaben, men blev efter få 
måneders forløb indstillet til at 
gennemgå stabskursus ved 
Royal Air Force. 

Dette kursusophold umid
delbart efter Anden Verdens
krigs afslutning på RAF Staff 
College Bulstrode Park kom i 
høj grad til at præge Rambergs 
holdning og forståelse for 
enhedsflyvevåbnets betyd
ning og luftstyrkernes overord
nede føring. 

Efter sin hjemkomst i febru
ar 1946 blev Ramberg ud
nævnt til orlogskaptajn og blev 
i marts udpeget tif medlem af 
Forsvarskommissionen og 
blev fra august 1946 tillige 
medlem at Det luftmilitære Ud
valg, der var nedsat af for
svarsministeren med davæ
rende oberstløjtnant Kaj Birk
sted som formand. 

Fra 6. april 1948 blev or
logskaptajn Ramberg fast til
knyttet Forsvarsministerens 
luftmilitære rådgiver, oberst
løjtnant Kaj Birksted som 
dennes højre hånd med titel af 
luftmilitær sekretær. Det kan 
derfor næppe betvivles, at det 
flyvevåben, som så dagens lys 
den 1. oktober 1950, først og 
fremmest var deres værk. 

Ramberg blev afdelings
chef i den nyetablerede flyver
stab under Kaj Birksteds ledel
se, indtil han i 1951/52 gen
nemgik det første kursus for 
senior officerer på NATO De
fence College. Efter sin hjem
komst blev Ramberg efter kort 
tids forløb souchef i Flyversta-

ben og senere på året blev han 
udnævnt til oberst. 

1953-54 bragte Ramberg 
tilbage til det flyvende miljø, 
idet han i denne periode var 
flyvestationschef på Karup, 
hvor opbygningen af Flyve
våbnets kampstyrker foregik i 
de pågældende år. 

Det var en hektisk tid, hvor 
seks eskadriller skulle etable
res fra bunden, og problemer
ne var i denne forbindelse dels 
af teknisk art, dels en betydelig 
mangel på kvalificerede ledere 
på udførende niveau. Resulta
tet blev, at opbygningen af Fly
vevåbnet blev præget af alt for 
mange havarier, heraf en bety
delig del med dødelig udgang. 

Efter en voldsom presse
mæssig debat besluttede for
svarsministeren i 1954 at gribe 
ind og anmodede ad diplo
matiske kanaler om assistan
ce fra en amerikansk kommis
sion på seks særligt sagkyn
dige officerer, der gennemgik 
hele Flyvevåbnets struktur fra 
den "kommanderende general" 
til "yngste tekniker". 

Oberst Ramberg blev af for
svarsministeren bedt om at 
kommentere kommissionens 
rapport, og resultatet blev at 
ministeren gennemførte en or
ganisationsændring, der bl.a. 
instituerede Flyvertaktisk Kom
mando i Karup som komman
domyndighed for alle operative 
enheder. K.R. Ramberg blev 
Flyvertaktisk Kommandos før
ste chef, og han blev pr. 15 
marts 1955 udnævnt til gene
ralmajor. 

Der skal ikke her i detaljer 
gøres rede for Rambergs vi
dere karriereforløb, men kun 
bemærkes, at det faldt helt 
naturligt, at han i 1959 efter
fulgte generalløjtnantTage An
dersen som chef for Flyvevåb
net.11962 afgik admiral E.J.C. 
Quistgaard som forsvarschef, 
og som hans efterfølger blev 
Flyvevåbnets chef udnævnt til 
general og forsvarschef. 

Det er svært at sige, hvor 
generalens indflydelse og be
tydning har været størst, men 
for Flyvevåbnet må det være 
naturligt at pege på Rambergs 
indsats sammen med Birksted 
i Det luftmilitære Udvalg og i 
Forsvarskommissionen af 
1946. Her blev grundlaget lagt 

til Flyvevåbnets oprettelse 
som selvstændigt værn i 1950. 
Endelig var det Ramberg, der 
fik værnet til at fungere efter 
de første vanskelige år. 

Generalen blev pr.1.januar 
1970 benådet med storkorset 
af Dannebrogsordenen og fik 
dermed privilegium til at lade 
sit personlige skjold ophænge 
blandt nationens øvrige stor
korsriddere i den nationalhisto
riske samling på Frederiksborg 
Slot. Skjoldet er blåt med 
sølvbort, og motivet er baseret 
på slægten Rambergs "talen-. 
de våben", udvidet med en bri
sering, der markerer Genera
lens særlige kendemærke som 
marineflyver. Devisen lyder: 
Suaviter in modo - fortiter in re 
(imødekommende af sind -
handlekraftig i gerning). 

General K.R. Ramberg 
kom for sine undergivne til at 
stå som eksempel på en per
sonlighed, der gennem hele 
sin karriere formåede at beva
re et godt overblik, en klar og 
præcis kommandoføring og en 
medarbejderrelation baseret 
på gensidig tillid og delegering 
af ansvar. 

Æret være hans minde 

BO år 

Luftkaptajn 
Henning 
Pedersen 
Henning Pedersen, der bliver 
80 år den 6. januar, begyndte 
sin luftfartskarriere som tekni
ker og var DDL'.s stationsme
kaniker i London, da Danmark 
blev besat den 9. april 1940. 
Han gik ind i Royal Air Force 
som pilot, fløj Bristol Beaufort 
og Handley Page Hampden 
torpedofly, senere Lockheed 
Hudson på SAR-opgaver og 
sluttede med Douglas Dakota 
(DC-3) transportfly. 

I november 1945 vendte 
han tilbage til Danmark og blev 
pilot i DDL, senere SAS. Her 
fløj han Douglas DC-3, Jun
kers Ju 52/3m, Boeing 8 -17, 
Vickers Viking, DC-4, DC-6, 
DC-7, DC-8 og DC-9. Det blev 
i alt til 19.000 timer, indtil han 
i en alder af 52 år af helbreds
mæssige grunde måtte stoppe 
med at flyve. 
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75år 

Luftkaptajn 
J.G. Littlejohn 
James Gavin Littlejohn meldte 
sig til Royal Air Force i 1941 
(på sin 18 års fødselsdag) og 
blev uddannet til pilot. Hans 
første operationelle type var 
det lette bombefly Bristol Blen
heim, som han fløj fra baser i 
England og derpå Indien. Der
efter var det Hawker Hurricane 
(som jagerbomber) på Burma
fronten, indtil han i 1944 kom 
til 3rd Tactical Air Force Com
munications Squadron med 
Beech Expeditor, Douglas Da
kota, Fairchild Argus, Vickers 
Warwick o.m.a. 

11946 kom Littlejohn til DDL, 
senere SAS, og fløj Douglas 
DC-3, Vickers Viking, Convair 
Metropolitan (han hentede 
den første på fabrikken i San 
Diego), Douglas DC-6, DC-7, 
DC-8, DC-10 og Boeing 747. 
Han blev pensioneret i 1983 og 
havde da logget mere end 
25.000 flyvetimer - uden en 
eneste nødlanding. 

Den 18. januar bliver han 75 
år. 

Pensionering 

FPU's formand 
Leif Hellqvist 
takker af 

Luftkaptajn Bjarne Lastein, 
formand for Cimber Air Besæt
ningsforening, skriver: 

Den 31. december .lande
de" Leif Hellqvist for sidste 
gang. Den forhenværende luft
kaptajn i Sterling Airways har 
som formand for Flyvebran
chens Personale Union (FPU) 
vist sit store talent i at varetage 
en til tider svær post som 
formand for en meget stor del 
af luftfartens personale i Dan
mark. Med sin til tider næsten 
søvnindgydende udstråling, 
hvilket man ikke skulle lade sig 
forlede af, har Leif Hellqvist for
mået at lede FPU med stor 
faglig indsigt og interesse her-
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for. Dette skyldes blandt andet 
hans mangeårige arbejde i 
FPU regi, som han også var 
med til at grundlægge først i 
?O'erne. 

Leif har været uundværlig i 
mange henseender og han 
har vist sin skarpe profil og ind
sigt på luftfartspersonelom
rådet med så stor fylde, at det 
næsten for enhver ny efterføl
ger vil være svært at træde i 
hans spor. 

Cimber Air Besætningsfor
ening (CAB) har været med fra 
starten af. I de forgangne år har 
vi haft stor gavn og udbytte af 
Leif Hellqvists viden omkring 
faglige som ikke-faglige spørgs
mål vedrørende luftfartsperso
nel. 

Jeg har som forholdsvis ny 
formand for CAB kun haft lidt 
tid til at komme tæt på Leif. 
Men på bare trekvart år har 
han vist, at han - uagtet sit stille 
væsen - er en fyldig herre. 

På mange områder bliver 
det at se, at Leif er gået i otium 
den 31.12.97. En æra slutter, 
og den cigarrygende herre på 
kontoret i Upsalagade trækker 
sig tilbage efter velaftjente år 
som formand for FPU. 

Tak herfra til en stor person
lighed i luftfartskredse som i 
FPU. 

Samtidig vil vi fra CAB ger
ne byde den nye formand Per 
Fallentin velkommen med øn
sket om et godt samarbejde. 

Direktør 
Chr. Mørup 
Efter mere end 40 års virke i 
den civile luftfart gik direktør 
Chr. Mørup, Nordic Aviation 
Claims på pension en 30. no
vember. 

Mørup, der er 66 år, blev 
som nybagt civilingeniør ansat 
i SAS i 1957. 11961 flyttede 
han over til charterselskabet 
Flying Enterprise, og i 1963 
oprettede han det rådgivende 
ingeniørfirma Avi Advisors, der 
specialiserede sig i konsulent
virksomhed for flybranchen og 
forsikringsselskaber. 

I 1985 blev Mørup chef for 
Luftfartstilsynet (under Sta
tens Luftfartsvæsen}, men i 
1989 vendte han tilbage til den 
private sektor og blev direktør 
for det nyoprettede Nordic 
Aviation Claims. 

Personalechef 
William Strand 
William Strand, Statens Luft
fartsvæsens personalechef i 
de sidste 19 år, er gået på 
pension efter mere end 50 års 
tjeneste i SLV. 

Han begyndte i Flyveradio
tjenesten den 15. juli 1947, 
men efterhånden som luftfar
ten gik over till radiotelefoni 
(VHF), blev der mindre og min
dre behov for telegrafister, så 
Strand flyttede over til den ad
ministratie sektor og var bl.a. 
chef for SLV's Grønlandsaf
deling, indtil han i 1978 blev 
personalechef. 

Overhavari
inspektør 
N.N. Jakobsen 
Overhavariinspektør Niels 
Nørby Jakobsen, bedre kendt 
under sit Flyvevåben-pilot
navn NAK, gik på pension den 
31 . december. 

NAK, der er 66 år, begyndte 
som flyveelev i Flyvevåbnet i 
1954 og fik sin uddannelse i 
Canada. Efter omskoling til 
Republic F-84G Thunderjet i 
ESK 726 kom han til FA/PR 
Flight (senere ESK 729), som 
da fløj F-84G med kameraer i 
den ene tiptank, men snart fik 
RF-84FThunderflash. 

Efter to år i Flyvertaktisk 
Kommando vendte han i 1963 
tilbage til ESK 729 som næst
kommanderende. 

I 1964 var NAK på flyvesik
kerhedskursus på University of 
Southern California som for
beredelse til at overtage pos
ten som flyvesikkerhedsofficer 
på FSN Ålborg, hvor man skul
le til at introducere Lockheed F-
1 04G Starfighter. Det var han i 
fire år og efter at have været 
næstkommanderende i ESK 
723 (F-104G) - chef for flyve
stationens operationssektion 
kom NAK i 1972 til Flyvertak
tisk Kommando som chef for 
flyvesikkerhedssektionen. 

NAK forlod Flyvevåbnet i 
1979 med rang af major for at 
overtage souschefposten i 
den nyoprettede Havarikom
mission for Civil Luftfart, og tre 
år senere blev han chef for 
kommissionen. 

I fjor fik han Ellehammerpri
sen, Danske Flyvejournalisters 
Klubs hædersbevisning. 

Udnævnelser 

Direktør Flem
ming Knudsen 

Flemming Knudsen, der pr. 1. 
januar er administrerende di
rektør for Maersk Air, er 51 år 
og uddannet på Handelshøj
skolen i København (HA og 
HD i organisation). 

Efter at have været bl.a. fi
nansdirektør i Det danske Stål
valseværk og koncerndirektør 
i Kosan kom han i 1989 til A.P. 
Møller Gruppen. Her var han 
først udsendt til flyleasingsel
skabet TPL som finansdirek
tør indtil 1993, da han blev ad
m in istrere nde direktør for 
Maersk Air (United Kingdom). 

Overhavariinspek
tør Jørn Madsen 

Jørn Madsen, der den 1.januar 
overtog posten som chef for 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart, er 44 år og uddannet 
som flymekaniker, trafikflyver 
og maskiningeniør. 

Han kom i lære i 1970 som 
flymekaniker hos Grønlands
fly, dog foregik den teoretiske 
uddannelse i SAS regi. 

I 1975 lærte han at flyve i 
Canada og i 1976-77 uddan
nede han sig til trafikflyver i 
Danmark og fløj derefter for BK 
Aviation på Århus-flyveplad
sen Kirstinesminde. 

Jørn Madsen vendte i 1978 
tilbage til Grønlandsfly som 
flymekaniker og hangarmes
ter og var derefter fra 1982 til 
1984 flymekaniker i Maersk Air 
Helicopters. 

Efter at være blevet uddan
net som maskiningeniør på 
Københavns Teknikum kom 
han i 1984 igen til Grønlands
fly, først som typeingeniør, der
efter som ingeniørchef.I1993 
kom han til Danish Aerotech 
som ingeniørchef, og året efter 
blev han udviklingschef i SAS 
Components. 
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MODE[- Flyvske Luftwaffe 
/IDERNE fantasier 

Af Wilhelm Willersted 

Messerschmitt P.1101 
Messerschmitt, der under ver
denskrigen lancerede Me262 -
den tomotorede, jetdrevne ja
ger- og jagerbomber - samt ra
ket-jageren Me 163, begyndte 
tidligt i 1944 på eget initiativ at 
tegne P.1101 • og startede 
omkring juli måned dette år i 
fabrikken i Oberammergau på 
en prototype, som ikke nåede 
at blive færdig til prøveflyvning, 
før krigen sluttede. 

Flyet var midtvinget med 40 
graders pilform. Det skulle i 
første omgang have en Jun
kers 109-004B - senere, når 
den var klar, en Heinkel-Hirth 
jetmotor. Motoren blev anbragt 
midt i den tøndeformede krop. 
Det tre-hjulede understel blev 
trukket ind i kroppen, der også 
rummede de fire kanoner. 
Cockpittet var pansret. De tre 

Hvis det havde stået til visse fantasifulde, tyske flykonstruktører, så 
var den avancerede fremtid inden for militærflyvningen "lige om hjør
net" selv under Det tredje Riges sidste, hektiske faser af Anden Ver
denskrig. I hvert fald arbejdede en række ingeniører blandt andet 
hos Messerschmitt og Focke-Wulf på en række projekter til utraditio
nelle og sindrige kampfly, som ville have givet i hvert fald de alli
erede om ikke grå hår, så i hvert fald pjuskede svingfjer i vingerne, 
hvis de var blevet realiserede. 

Efter krigen fandt man konstruktionstegninger og et enkelt påbe
gyndt fly i ruinerne af det kapitulerede Tyskland. Tegningerne har gi
vet inspiration også ind i modelbyggernes rækker, fordi flere samle
sæt-fabrikanter på det seneste her udsendt modeller af en række af 
de fly, der ikke nåede at komme i luften. 

brændstoftanke i kroppen 
rummede 1.500 liter. Spænd
vidden var 8,24 meter, læng
den 9,25 meter og højden 2,80 
meter, så det var altså et ret 
lille fly. 

Ved konstruktionen ville 
man i udstrakt grad genbruge 
nogle af de stærke vingespan-

ter af træ, som blev anvendt i 
Me 262. Hovedhjulene var ud
viklet fra Me 109's robuste un
derstel. Der var jo ikke tid til ret 
mange tekniske svinkeærinder. 
Tornvægten var 2.500 kg -
fuldvægten 1 .196 kg højere. 
Vinge-pilformen kunne regule
res • på jorden - fra 40 grader 
henholdsvis frem eller tilbage. 

Tophastigheden var bereg
net til 981 km, landingshastig
heden til 172 km/t. Startlæng
den fra græsbane var godt 700 
meter og landingsafløbet 570 
meter. Rækkevidden var 1.500 

Messerschmitt P.1099 var en 
natjager-udvikling af Me 262. 
Den kom ikke i produktion. Her 
ses en tegning af den. 
P.1099 havde - som det kan 
ses -ikke "storebror 262's" 
noget mere elegante linier. 

km. Messerschmitt P.1101 
skulle kunne stige 1.335 me
ter i minuttet - altså godt 22 
meter i sekundet - op til top
højden 14.000 meter, så der 
ville virkelig være nogle allie
rede bombeformationer, der 
måtte komme på andre tanker, 
hvis Messerschmitts mini-jet 
var dukket op med solen i ryg
gen! 

Som sagt lykkedes det · hel
digvis • ikke at få bygget flyet 
færdigt. Men amerikanerne 
fandt prototypen i en hangar i 
Oberammergau og førte flyet til 
USA, hvor Bell Aircraft Corpo
ration overtog den tyske jet. 

I 1948 gik man i gang med 
at amerikanisere Messer
schmitt'en, som over there 
kom til at hedde X-5. Vinge-pil
formen kunne nu ændres 
indefra, mens flyet var i luften, 
så man kunne eksperimente
re med højere Mach-tal under 
flyvningen. Bell X-5 var klar til 
førsteflyvning den 20. juni 
1951. Den skete fra Edwards 
Air Force Base i Californien 
med testpilot "Skip" Ziegler 
ved pinden. Der blev bygget to 
eksemplarer af X-5, men flyet 
kom ikke i serieproduktion 
som jagerfly. 

En anden af Kurt Tank og co:S 
jetjager-projekter var Focke 
Wulf TL med øgenavnet "Flit
zer". Det havde to halebomme 
a 'la Vampire. 
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Focke-WulfTa 183 

I begyndelsen af 1942 var et 
konstruktør-team under ledel
se af Hans Multhopp hos Foc
ke-Wulf og den legendariske 
Kurt Tank engageret i studier
ne af jet-drevne kampfly. 

Luftwaffe ønskede hurtigt at 
få leveret jagerfly i et meget 
flemmeligholdt hjælpepro
gram til supplement af luftstyr
kerne, som de allierede jo hav
de gjort et stort indhug i. 

Focke-Wulf havde to bud:Ta 
183-1 og Ta 183-11. De adskilte 
sig fra hinanden hovedsageligt 
ved at "I" havde højderoret an
bragt øverst på toppen af side
roret og havde cockpittet place
ret ret langt fremme på kroppen 
- hvorimod "li" havde højderoret 
forneden på sideroret og cock
pittet længere agter på krop
pen. 

Vingerne kunne udskiftes 
og byttes ud indbyrdes, idet de 
havde samme profil og i øvrigt 
var helt ens. Der var tre tanke 
med ialt 1.565 liter brændstof 
placeret i hver vinge. Bevæb
ningen var på fire maskinka
noner anbragt i kroppen. Vin
gerne på "I" havde 40 graders 
pilform, på "li" var pilformen 32 
grader. 

Projekt Ta 183 .I", som var 
det fly, der i februar fik første 
prioritet, havde øgenavnet 
"Huckebein", der er navnet på 
en fiffig ravn i et kendt tysk fol
keeventyr. Flyet kom ikke i 
produktion. 

Spændvidden var 1 0 meter 
og længden 9,4 meter. Tom
vægten 2.830 kg. Fuldvægten 
4.300 kg. Max. hastighed ved 
havets overflade var 871 km/t 
og 955 km/ti 7.000 meters høj
de. Landingshastigheden var 
165 km/t, startstrækningen 
650 meter og landingsafløbet 
500 meter. Tophøjden var 
14.000 meter. 

Andre projekter Focke-Wulf 
TL .Flitzer" var et andet jager
projekt, som fabrikkens kon
struktører arbejdede med midt 
under Anden Verdenskrig. Ma
skinen var jetdrevet og udsty
ret med to halebomme - a'la 
de Havilland Vampire. 

P.1101 kunne få ændret pi/for
men på jorden, for at man 
kunne afprøve maskinen under 
højere hastigheder. Prototypen 
blev efter krigen ført til USA og 
dannede her basis for Bell X-5 
eksperimental-flyet. 
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Messerschmittbegyndte i 1944 
på P.1101 projektet med jetmo
toren placeret midt i den tønde
formede krop 

~ ---
Focke-WulfTa 183 Huckebein 
var Kurt Tank og hans kon
struktørers bud på en jetdre
vet jager til Luftwaffe. 

"Flitzer" kom også kun på 
projektstadiet, selv om man fik 
fremstillet en mockup i 1 :1 . 
Flyet var beregnet til at nå op 
til 15.000 meter og have en 
topfart på 950 km/t. 

Messerschmitt P.1099 var 
et andet projekt, som heller 
ikke nåede frem til Luftwaffe, 
men som man senere her fået 
offentliggjort en del oplysnin
ger om. Flyet var en logisk ud
vikling af den legendariske Me 
262, nemlig en tosædet alt
vejrsjager og let bomber ud
styret med en Junkers Jumo 
004 C, som skulle give flyet en 
topfart på 930 km/t. 

Modellerne: 

De fire omtalte fly er udsendt i 
glimrende samlesæt i 1 :72. De 
er spændende varianter til 
modelsamlingeh med alle de 
»rigtige« fly. 

Huma Modelle har udsendt 
Me P.1101 mini-jageren i et 
samlesæt, der har få, men 
velformede enkeltdele. 

Revell her kastet sig ud i at 
udsende de tre andre, altså 
FockeWulfTa 183 Huckebein, 
Focke Wulf TL "Flitzer" og 
Messerschmitt P 1099. De er 
alle glimrende i udførelse og 
bliver til spændende modeller 
til samlingen. 

De kan varmt anbefales til 
alle, der for eksempel ønsker 
at se, hvor galt det kunne væ
re gået, hvis . . . • 



Kommentarer 
ATR42 OY-CIU fløj første gang 
28. oktober 1988 og har hidtil 
været på canadisk register 
som C-FIQB. 

King Air OY-CVC er fra 
1983, ex N72KA. 

De to Boeing 727 flyver 
fragt for TNT. OY-SEY er fra 
1976, har fløjet som N44 7BN 
for Braniff, N76752 for Conti
nental og senest som El-PAK. 
OY-SEU, også fra 1976, tilhør
te oprindelig Alitalia som 1-
DIRC, senere People Express/ 
Continental som N576PE og 
var senest på irsk register som 
EI-EWW. 

I augustnummeret rappor
terede vi, at Grønlandsflys Bell 
212 OY-HMD var blevet slettet. 
Sletningen blev imidlertid an
nulleret, da lejemålet er blevet 
forlænget ti l 1999. 

Tilgang 

OY• Type ·, 
APK Boeing 737-50 
CIU ATR42-300 
CVC Beech F90 
JAE Piper PA-28-181 
SET Boeing 727-200 
SEU Boeing 727-200 

Slettet 

OY· Type 

BHR Cessna 337D 
CVL Beech 300 
DTM M.S.880B 
JAZ PA-28-181 
SBI Boeing 727-200 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

Dato 

27.11. 
27.11. 
29.10. 
13.11. 
25.11. 

28995 31.10. Maersk Air, Kastrup 
112 5.11. Cimber Air, Sønderborg 
LA-203 12.11. Codan lnvest, København 
2843101 26.10. Air Alpha, Odense 
21249 18.11 . Sterling European, Kastrup 
21269 12.11. Sterling European, Kastrup 

Ejer/bruger Årsag 

Cimber Advisor, Hadsund 
Beechcraft Scandinavia, Roskilde 
Peter Kristensen, Nørre Snede + 
Air Alpha, Odense 

Ldb udløbet 31.5.91 
Solgt til Philipinerne 
Hav. 6.9.97 Hjelm 
Solgt til Holland 
Solgt til USA Sterling European 

Ejerskifte 

OY· Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

AHO Cessna FR 172E 17.11. HSO lnvest Brande 
CGP PA-23-250 14.11. Troels Boutrup, Billund 
DMD M.S. 892 17.11 . Karl Nielsen, Slagelse 

XCG St. Cirrus 22.11 . Kenneth Kronborg, Esbjerg 

8/acl< 6 under indflyvning 

Sean Plant Maskin, Brande 
Cheviturist, Sydals 
E. Søndergård Andersen, 
Byrum 
Herning Svæveflyveklub 

den Verdenskrig, der stadig er 
flyvende og som har været i 
kamp. Eller rettere var flyven-
de ...... . 

Black 6 grounded 

Hele sommeren har man talt 
om den efter manges opfattelse 
beklagelige kendsgerning, at 
Ministry of Defence, som ejer 
flyet, har villet pensionere det 
efter airshow sæsonen 1997. 
Ved Duxford Autumn Air Show 
fortalte speakeren om, hvor fin 
stand flyet var i, og at man skulle 
nyde synet, for nu blev det må
ske sidste gang. Og det blev det 
så. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

En Messerschmitt 109 har 
aldrig været berømt for at være 
let at håndtere på jorden. Og 
denne gang endte Black 6 på 
ryggen efter en mislykket land
ing. Piloten kunne kravle ud -
og Black 6 se frem til at skulle 
restaureres igen. 

Duxford 's Autumn Air Show 
den 12. oktober gik hen og blev 
etafde airshows, hvor vi endnu 
engang blev beklageligt mindet 
om, at man ikke skal tage sy
net af historiske fly i luften for 
givet. 

Dagens sidste program
punkt var en Messerschmitt Bf 
1 09G-2, der i England flyver un
der navnet "Black 6". Flyet er en 
stor sjællenhed. Det er bygget 
i Leipzig og deltog i ørkenkrigen 
i nordafrika, hvor det blev fløjet 
af Hans L0demann fra III/JG77. 
Det blev efter slaget ved El Aia-
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mein taget som krigsbytte af 3 
Squadron Royal Australian Air 
Force og prøvefløjet der. Sene
re blev det prøvefløjet i England 
for derefter at forsvinde i glem
sel efter krigen. 

Heldigvis blev det gen
optaget og på RAF stationer
ne Northolt og Benson gen
nem 19 år bragt tilbage i flyve
dygtig stand og siden 1991 har 
Black 6 været en populær stjer
ne på den engelske airshow
himmel. 

De fleste Messerschmitt 
109, man ser i luften idag stam-

mer fra det spanske flyvevåben 
og har Rolls Royce Merlin mo
torer • hvilket man let ser på næ
sens voldsomme dimensioner. 

Det var den spanske udga
ve, der blev brugt flittigt ved op
tagelserne til filmen Slaget om 
England i 1968, hvor alle flye
ne altså havde engelske mo
torer. 

Ikke sådan med Black 6. 
Her er en ægte tysker med et 
ægte aggressivt brøl fra sin 
1.475 hestes Daimler-Benz 
motor. Det påstås at være det 
eneste tyske kampfly fra An-

Om flyet ender på RAF-mu
seet i London, om det bliver i 
Duxford eller om det ligefrem 
bliver restaureret til at kunne 
flyve igen, er ikke vedtaget i 
skrivende stand. Men da det 
allerede før den uheldige lan
ding var tvivlsomt, om Black 6 
ville få lov til at flyve mere, må 
det nu betegnes som mere 
end tvivlsomt, at jageren en
gang i fremtiden vil kunne ses 
i sit rette element. • 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tll.:9714 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-service 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 7 4 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 

Åbent man.-tor .. 09.00-16.00, fre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 
E-mail:kda@post8.tele.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 

Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

KDA-huset ........................................................... 46141500 Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail:dfu@post8.tele.dk 

Linestyrings-Unionen 
Henrik Bentzen 

Boe Nielsen ......................................................... 46141501 
FLYV - Knud Larsen ............................................ 46141502 

Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

Generalsekretær Henrik N. Knudtzon .................. 46141503 
Bogholderiet - Bente Larsen ................................ 46141506 Dansk Kunstflyver Union 

Jason Green 
RC Sport Danmark 

Telefax ................................................................. 46191316 Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 98 29 36 36 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75 36 08 25 
Dan Vendelbo 46186909 
Palle J. Christensen 86 67 4048 
Vagn Jensen 86 4411 33 

Ansvarsomr;}de 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 
Uddannelse 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 
Telefon 74 84 82 80 

protektortitlen efter Kong Fre
derik IX. Til minde om denne 
begivenhed overrakte forman
den Prinsen en lille BRIG-flyver 
i træ. Der var ikke et øje tørt. 

Meddelelser fra Unionen ,. 
Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretær; Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekratariat Vester Farimagsgade 7,4., 
1606 København V 

Fredag den 14. november af
holdt foreningen sin traditionel
le årsfest, den 80. i rækken af 
vellykkede middage. Og vellyk
ket var også denne sammen
komst. Ikke mindre end 219 del
tagere, heraf 42 nye medlem
mer som hen mod middagens 
afslutning under humoristiske 
former blev budt velkommen i 
foreningen af formanden gene
ral Hvidt og fik overrakt deres 
optagelsesbrev {diplom) af ge
neralsekretær ErikThrane. Det 
var et rekord-stort antal nye 
medlemmer og et ligeledes re
kord-stort antal deltagere. 

En af to 60-års jubilarer, 
korpsbrandmester Kurt Nielsen 
{tidligere instruktør i Sportsfly
veklubben) var mødt, hvorimod 
oberstløjtnant Tønnes Wich
mann og 50-års jubilaren gene
ralmajor C.S. Børgesen havde 
meldt afbud. Af de 21 medlem
mer der kunne fejre 25-års ju
bilæum var syv mødt op. 25 års 
jubilæum havde også forenin
gens protektor, HKH Prinsen, 
der beærede foreningen med 
sin deltagelse. Det var 25 år 
siden at Prins Henrik overtog 
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Det var en anden 25 års ju
bilar, der stod for aftenens høj
depunkt - festtalen. Oberstløjt
nant Karsten Schultz, der først 
i det nye år bliver oberst og chef 
for FSN Aalborg, holdt en me
get inspireret og humoristisk ta
le over det traditionelle emne: 
» Hvad har flyvningen betydet 
for mig." Langvarig klapsalve 
fulgte talen og vi kan alle glæde 
os til næste gang, der bliver 
»Åbent hus« på FSN Aalborg. 

Royal Hotel havde som 
sædvanligt skabt de smukke
ste rammer for festen, serve
rede lækker mad og dejlige vi
ne med den excellente servi
ce vi er vant til, så det blev en 
lidt lang middag. Efter velkom
sten til de nye medlemmer tak
kede præmierløjtnant Jakob 
Bjørn {og kolleger) med en me
get fin, vellykket sketch på de 
nye medlemmers vegne for 
optagelsen og ved desserten 
holdt major Oluf Eriksen sin 
inspirerende tale for jubilarer
ne. Den mand kan sin flyhisto
rie ! Først langt over midnat 
sluttede denne dejlige aften. 

Næste arrangementer: Fo
redrag/film/besøg tirsdag den 
13. februar. Generalforsamling 
tirsdag den 17. februar. Kegle
spil tirsdag den 17. marts. 

Nr. 43 af 25.10.97 
Unionshåndbogsrettelser. 

Nr. 44 af 12. 11.97 
Instruktørkurser 1998. 

Nr. 45 af 12.11.97 
Arsstatistik 1997. 

2
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Nr. 46 af26.11.97 
S-teori. Seminarer med un
dervisning i MYB, menneske
lig ydeevne og begrænsning. 

Brand i et svævefly's cockpit 
Af George Thelen 

En pilot har for nylig haft en 
skræmmende oplevelse i form 
af en elektrisk opstået brand i 
cocpittet på hendes svævefly. 
Batteriet var på sædvanlig vis 
monteret i bagagerummet. 
Ledningerne fra batteriet til in
strumentpanelet var trukket 
gennem et skot, hvor de, efter 
at have gnavet sig ind i hinan
den, til sidst kortsluttede. Den 
opståede højspænding brænd
te al isolation af ledningerne 
over ca. 1 meter og fyldte cock
pittet med en potentiel giftig røg. 
Til slut smeltede metalforbin
delsen dog mellem de to 6-volt 
batterier i batteripakningen. 
Dette virkede heldigvis som en 
sikring og forhindrede videre
udvikling af branden. 

Lektien der må læres af 
dette er, at der til ethvert batteri 
skal være en sikring i umiddel
bar tilslutning til selve batteriet. 
Rådfør dig med din materiel-

kontrollant og installer en sik
ring, der svarer til dimensio
nerne på ledningen fra batte
riet. {Hvis du har en 5-amp. led
ni ng og en 30-amp. sikring, 
kan isolationen brænde før sik
ringen afbryder for strømmen). 

Min personlige erfaring med 
den slags, er at jeg havde uiso
lerede poler på batteriet på mit 
første svævefly, og at et hæfte 
med spiralryg uforvarende lag
de sig og kortsluttede disse po
ler, hvorved spiralryggen lige
frem omdannedes til et varme
element, og dette brændte en 
så en ret god redningsskærm; 
-alt dette skete dog lige ved 
siden af mig på forsædet i min 
bil, mens jeg var på vej til fly
vepladsen li 

Så man bør altså sikre sig, 
at batteriets poler er isoleret og 
at ledningerne fra batteriet til 
svæveflyet er forsynet med et 
hun-stik. 

(Efter Soaring) 
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n gersen konstitueret, idet Bent forslag om en kontingentstigning vendeiser skal fremstå i en 
()J j) 

gennem mange år har været til DSvU påca.25,-kr.pr. medlem positiv og konstruktiv form. 
~ ~ medlem af dette udvalg og har om året - svarende til godt 2, - kr. 
2 -& 'O megen indsigt i de forskellige pr. måned. Stigningen kan også 

sagsområder, som udvalget udtrykkes som ca. 5% i forhold Nye uddannelsesnormer 

Dansk Svæveflyver Union druk- beskæftiger sig med. til det nuværende kontingent. Svæveflyveuddannelsen, som vi 
nede nærmest i succes med Der skal, som følge af Jørgen Dette meddeles allerede nu kender den i dag, blev søsat i 
skriftet "Nyt fra Unionen", som lb's afgang fra hovedbesty- af hensyn til klubbernes budget- begyndelsen af 80-erne, og har 
blev udsendt til klubber og man- relsen, vælges et nyt hovedbe- lægning i vinterens løb. været springbrædt til en aktiv 
ge udvalgsmedlemmer m.v.indtil styrelsesmedlem med interes- svæveflyverkarriere for mange. 
foråret-97. Efterhånden var an- seområde "Arnborg" på repræ- Tiden er nu inde til en evaluering 
tallet af dette medie så stort, at sentantskabsmødet i februar. Kunstflyvning af uddannelsen, hvor vi må se 
arbejdet med fremstilling og ud- Et antal piloter har gennemført på, om uddannelsen, som de ser 
sendelse oversteg såvel de prak-

Unionsadministrationen 
kurser i kunstflyvning bl.a. på ud netop nu, stadig er den rigtige. 

tiske som økonomiske mulighe- Arnborg. Man har desuden i Der er derfor iværksat et ar-
der i unionens administration. Administrationen af DSvU skal udlandet overværet nationale bejde med modernisering af ud-

Siden foråret har der i stedet løbende tilpasses de opgaver, konkurrencer og forhørt sig om dannelsesforløbet, som måske 
gennem FLYV været orienteret som den skal varetage. Vi har kriterierne for gennemførelse af munder ud i et kortere forløb frem 
om forskellige af unionens derfor påny gennemgået ar- sådanne aktiviteter. til S-certifikat. Det vil så kunne 
aktiviteter, og vi agter fremover bejdsopgaver og bemanding Der er også indført uddanne!- følges op af en strækflyvnings-
at anvende FLYVs sider til dette nøje, og der er lagt planer, som sesnormerforkunstflyvning med norm (uddannelse), som kunne 
formål. Derved kommer informa- skulle sikre en god og smidig af- svævefly, og en gruppe af piloter være en forudsætning for delta-
tionen ud til alle medlemmer af vikling af opgaverne i det kom- har nu ønske om indenfor en kort gelse i konkurrencer og udste-
DSvU. mende år. årrække at få etableret et dansk delse af sportslicens. Skitsen til 

På bestyrelsesmødet ultimo Personalet vil i 1998 være det mesterskab. en ændret uddannelse blev præ-
november -97 var der mange samme som i -97, idet Edvin Før dette kan gennemføres, senteret på flyvechefmødet i 
emner til drøftelse, og der vil Thomsen som bekendt er chef- må der uddannes et antal dom- marts -97, hvor indholdet blev 
formentlig allerede være ud- konsulent (og landstræner) , mere, hvilket kan ske i Sverige, positivt modtaget. 
sendt referat fra mødet. Alligevel Helge Hald er konsulent, og og hovedbestyrelsen har netop Vi håber, at et reelt udkast til 
bør en bredere kreds af unionens Lilian Sørensen varetager kon- bevilget et tilskud til en sådan nye uddannelsesnormer kan 
enkeltmedlemmer orienteres om tor- og regnskabsopgaver m.v. dommeruddannelse. præsenteres indenfor et års tid. 
en del af emnerne. Lars Jensen er centerleder og vil Gruppen af kunstflyvningspi-

klare alle opgaver omkring loter har planer om at gennem-
Danmarks Idrætsforbund. Svæveflyvecenter Arnborg Svæveflyvecenter Arnborg. føre et uofficielt DM allerede i 

På Arnborg har der gennem sæ- Det må dog henstilles til uni- 1998, og HB forventerdette ind- Kulturministeren er kommet med 
sonen været betydelig bedre onens medlemmer, at daglige passet i kalenderen for aktivite- forslag om etablering af en ny 
system i tingene, end det var til- spørgsmål om dette eller hint i ter på Svæveflyvecenter Arn- fond, som skal støtte de socialt 
fældet i 1996. Dette skyldes ik- første omgang rettes til den lo- borg. dårligt stillede medmennesker i 
ke mindst centerlederen, som kale klubs bestyrelse, og kan vort samfund, som ikke gør brug 
blev ansat i maj og har varetaget eventuelle spørgsmål ikke klares 

S-teoriprøver 1997 
af de almindelige idrætstilbud. 

jobbet med service, reparationer der, kan der naturligvis rettes Forslaget har været genstand for 
m.v. gennem sæsonen. henvendelse til unionskontoret. En del klubber og enkeltperso- stor debat i pressen og ikke 

Konklusionen herpå er, at der ner sendte kommentarer til unio- mindst på DIF's årsmøde den 29. 
på centret nødvendigvis må nen vedrørende udformningen november -97. 
være en sådan person, og vi har DSvU's budget 1998 af S-teoriprøverne i 1997. Kom- Skulle kulturministeren få 
derfor forlænget ansættelsen af Budgetlægningen for 1998 var mentarerne blev behandlet i S- gennemført sit forslag, som det 
centerlederen således, at han en særdeles vanskelig opgave teoriudvalget, som er den grup- i skrivende stund foreligger, vil 
primært tager sig af såvel prak- for unionens hovedbestyrelse. pe, som løbende udarbejder og det betyde en yderligere ned-
tiske som administrative opgaver Således har de generelle ned- evaluerer teoriprøverne. gang i aktivitetstilskuddene fra 
for centret, men også kan indgå skæringer i aktivitetstilskud fra Som svar på henvendelser- DIF til unionerne på ca. 17%. Det 
som hjælp for unionens ad- DIF betydet en reel nedgang i ne til unionen blev der i efteråret vil således betyde en yderligere 
ministrative personale med visse unionens indtægter på godt udsendt en klubmeddelelse, i nedskæring for DSvU på ca. 
kontorfunktioner. 100.000 kr., ligesom der des- hvilken de modtagne kommen- 150.000 kr. om året. 

For tiden er han i gang med værre konstateres et svagt vi- tarer fik nogle ord med på vejen. Vi håber naturligvis på, at der 
at vinteroverhale fly og jordma- gende medlemstal i klubberne Intentionerne med klubmeddel- findes andre løsninger til at 
teriel, og det er vort mål, at alt på landsplan. elsen var, at informere alle klub- hjælpe de medborgere, som 
materiel i næste sæson vil være Hovedbestyrelsen fandt imid- ber om de kommentarer, der var fondsmidlerne er tiltænkt. 
i den stand, som det må forven- lertid i den aktuelle situation ikke indkommet og S-teoriudvalgets 
tes af et nationalt svævefly- tiden inde til en aktivitetsned- reaktioner derpå. Repræsentantskabsmøde 
vecenter. gang i administrationen eller på Hovedbestyrelsen drøftede 1998 

centret, men har fundet en del den pågældende klubmeddele!-
DSvU's ordinære repræsen-besparelser på en lang række ses udformning og var ikke uenig 

Hovedbestyrelsen områder. Disse besparelser i meddelelsens konklusioner, tantskabsmøde holdes lørdag 

Jørgen Ib, som i hovedbestyrel- kommerforhåbentlig ikke i større men fandt tonen og ordvalget i den 28. februar 1998 på hotel 

sen især havde svæveflyvecen- grad til at ramme klubberne eller meddelelsen uheldigt formule- H.C. Andersen i Odense. I for-
ter Arnborg som ansvarsområ- enkeltmedlemmer. ret bindelse med mødet holdes 
de, meddelte i oktober, at han Alligevel må der kompense- Det er vigtigt, at klubberne der repræsentantskabsmøde 
ikke kunne fortsætte dette arbej- res for en del af de vigende fortsat vil give respons på de i GF-forsikringsklubben. 
de og hans virke i hovedbesty- indtægter gennem en kontin- gennemførte S-teoriprøver og Repræsentantskabsmødet 
relsen. gentforhøjelse, hvorfor hoved- andre aktiviteter, som iværksæt- er et åbent møde, som kan over-

Som midlertidig formand for bestyrelsen til repræsentant- tes af unionen, hvorfor svar og væres af alle medlemmer af 
Arnborgudvalget blev Bent Hol- skabsmødet vil komme med kommentarer til sådanne hen- DSvU. 
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Svæveflyvekonferencen 1998 
Program 
Lørdag d. 7. februar 

10.00 - 10.45 Ankomst og registrering 
Formiddagskaffe 

10.45 - 12.00 Kunstsvæveflyvning 
Hvordan er det gået? 
Bent Kirkegaard 

12.00 - 13.00 Frokost 
13.00 - 14.00 Hvor er vi henne? 

Navigationshjælpemidler- GPS m.m. 
Edvin Thomsen 

14.15 - 15.45 Schleichers nyeste konstruktioner 
Gerhard Waibel 

15.45 - 16.15 Eftermiddagskaffe 
16.15-17.30 Ervlklar? 

Menneskelig ydeevne og begrænsninger 
Jens Elmeros 

17.30 - 18.30 Pause 
18.30 - 19.30 Unionen giver et glas 

Uddeling af Unionen årsglas 
(Baren vil være åben) 

19.30 - senere Middag m.m. 

Søndag d. 8. februar 

08.00 - 09.00 Morgenmad 
09.00 - 09.45 Historier fra Hitlisten 

Bliver vi klogere af andres fejl? 
Helge Hald 

10.00 - 11.00 VM 1997 i St. Auban 
Jan W. Andersen 

11 .00 - 11.30 Formiddagskaffe 
11.30 - 12.30 Nye konkurrenceformer 

Bruno Gantenbrink 
12.30 - 13.30 Frokost 
13.30 - 15.00 Svæveflyvning år 2010 

Fremtiden konstruktioner, konkurrencer, og 
konditioner. 
Gerhard Waibel, Bruno Gantenbrink og 
Jan W. Andersen 

15.00 - 15.15 Afslutning 

Tilmelding kan foretages på nedenstående kupon, der sam
men med betalingen skal være Dansk Svæveflyver Union i 
hænde senest d. 15. januar 1998. 

TID: Weekenden 7. - 8. februar 1998 

STED: Trinlty Kursus- og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 
Snoghøj, 7000 Fredericia 

PRIS: Hele weekenden incl. overnatning 
Tillæg for enkeltværelse 
lør. og søn. excl. overnatn. 

kr. 799,
kr. 100,
kr. 450,-

HVEM: Alle svæveflyvere. Ikke kun klubbernes bestyrelser. 

Noget af det vigtigste ved deltagelse i svæveflyvekonferencen 
er at træffe andre svæveflyvere, udveksle erfaringer og skabe 
sig kontakter i den danske svæveflyveverden. Det bliver der rig 
lejlighed til under konferencen, men der er også sørget for et 
fagligt program med et alsidigt indhold. 

Af årets program kan nævnes: 
D Bruno Gantenbrink, der er tidligere verdensmester og 

Europamester, har udover sin flyvning gjort sig kendt for at 
gøre op med myten om, at det ikke er farligt at svæveflyve. 
Han har desuden nogle nye tanker omkring konkurrencefor
men i fremtiden. 

D I teoriundervisningen beskæftiger vi os med menneskelig 
ydeevne og begrænsninger. Jens Elmeros fortæller, hvad det 
er for noget og hvordan vi håndterer det i teorien. 

D Gerhard Waibel er mester for mange af vores bedste fly. De 
som oplevet ham før, ved at han også er en glimrende fortæller. 

D Vi er nødt til at indrømme det: Vi laver havarier fra tid til anden. 
Lærer noget af det? Hit med listen, Helge! 

D Hvor ender vi henne med den nye teknologi i flyene? Edvin 
Thomsen forklarer om de praktiske erfaringer med GPS, og 
svarer på spørgsmål. 

Under konferencen vil der være etableret supplerende aktiviteter. 
Forhandlere af diverse udstyr vil blive indbudt til at fremvise og 
demonstrere. 

OBS: Forbehold for ændringer, uden varsel. 

Tilmelding til Svæveflyvekonferencen 1998 

Navn: _________________ _ 

Adresse: ________________ _ 

Telefon:. ______ (dag) ______ (aften) 

Klub: _________________ _ 

lør. og sønd. incl. overnatn. kr. 799,---------
tillæg for enkeltværelse 

lør. og søn. excl. overnatn. 

beløb i alt 

0 vedlagt i check 

kr. 100,- _______ _ 

kr.450,- _______ _ 

0 indsendt på giro (6 12 98 03) 
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SAS FLIGHT ACADEMV 
og 

LUFTFARTSSKOLEN 
uddanner 

TRAFIKFLYVERE 
Ring eller skriv efter uddannelsesprogram med nærmere oplysninger 

om optagelsesbetingelser, uddannelsesforløb, priser etc. 

•,...- hos: JA.I 
_....,;;--- TRAFIKFLYVERSKOLEN/ 

DANISH AVIATION COLLEGE 

FLIGHT ACADl!IIY 

Lufthavnsvej 60, DK 4000 ROSKILDE 
Tel. +45 32 82 80 80 - Fax +45 32 82 80 95 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

HelicQllter Adventures Ine <HAil 
fra San Francisco, Califomia: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
• En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot -ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for inslnlktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

Ej~ Officer f'mirams ved GTA 
fra Miami, Florida: 
• Nr. 1 i verden på First Officer kurser 
• Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

* Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

• Flyver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

PA 28-140 
IFR/GPS. Årg. 1968, TT 5320, 
motor TT 885. Fremtræder som 
ny udvendig som indvendig. 
Pris kr. 189.000,-
Tlf. 75 35 4215 

Billigt til salg OY-XPU 
Vor velflyvende LS 6 sælges, 

total flyveklar. 
Cobra vogn årgang 1992 

Venneløs 
Halehjul 

Flyet udstyret med: 
Dittel 360 kanal radio 

GPS 
GS 500 

Højde og fartmåler 
Faldskærm 
Haletank 

Aldrig skadet 

Henvendelse: Henrik B. Christiansen 
Dundasvej 14, 3390 Hundested 

Tlf. 4794 0450 

li 
li zl z I RO EQUIPMENT 

I 
Skowej 40 . 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

I 46186909 
BROWARD FLIGHT CENTER 

Fly the Bahamas and enjoy the sun year round ! ! 

Commercial Packai:e; $ 14,850.0Q 
Private, Instrument, Commercial 
240 hrs. in Cessna 172 
100 hrs. of Instruction 

Private Packai:e; $ 2,799.00 
40 hrs. In Cessna 172 
40 hrs. of Instruction 

Building time? Cessna 172 $ 55,95 hr. Aztec $ 149,95 hr. 
Seminole $ 135 hr. (With Instructor) 

Broward Aight Center - 7501 Pembroke Rd. - Hollywood, FL 33024 
Phone USA: (305) 989 2446 

Danish Contact: Thomas Thlemann, tlf. 33 32 07 15 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10 

Frankeres 
som 
brev 

7400 Herning 

MRK. Konference 98 
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B+l-teori 
Vi starter undervisning den 6. januar 1998 

på Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34. 
Eksamen den 8. september 1998. 

Undervisning finder sted tirsdag og 
torsdag fra kl. 19.00-22.00. 

D-teori 
J;. .. . . -~ 

J. ~I; I 

.,.. .. 

Generelt certifikat til 
luftfartstelefonist 

Nyt kursus starter den 7. januar 1998. 
Undervisningen foregår mandag og onsdag 

kl. 19.00-22.00. Eksamen vil blive afholdt 
primo marts måned 1998. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' <:si C 
Pilot Uddannelse Kone CAT 

-Teoriafd~ling~n 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
www.roskilde-erhverv.com/cpu 

1981 Piper Seneca li for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN 90 
GPS lied to HSI, Stormscope. 
Fully de-iced, total time 2055 hrs. 
Call Beechcraft Scandinavia NS 
Phone: +45 461418 00 
Fax: +45 461418 01 

KØBES 
Motor til Cessna 150 

0-200-A Conti eller RR. 
Skal være luftdygtig. 

Timer mindre betydning 

TIL SALG 
Piper PA-28-140 1969 OY-BKS 
2Molors PA-23-180 1959 OY-AIK 
Mooney M-20-A 1960 OY-ADR 
Cessna F-172-M 1973 OY-BFI 

GODTNYTÅR 
OG 

TAK FOR 1997 

1((/J) 
FLYMØLLER 

Haderslev Flyveplads 
Tlf. 74 52 86 40/Fax. 74 52 85 86 

FLYV • JAN. 98.. 

To 1/4 anparter 
i OV-CSP til salg 
Flyet: Cessna C172 

Årgang 1976 
Motor 200 SMO 
VFR udrustet 
Hjemmehørende 
iEKEB 

Pris pr. 1 /4 anpart 
DKR. 60.000,-

Er du interesseret, 
kontakt venligst: 

Niels 75 22 35 37 el. 
Jesper 7517 41 08 el. 
Svend 75 11 70 97 

SÆLGES 
KA 6 fra 1964, pris kr. 11.000. 
Std. Cirrus fra 1972, pris kr. 
85.000. Begge fuldt instrumen
teret ag med vogn og skærm. 
Henv. 98 12 17 34 el. 30 99 15 88 
E-mail: lars_ ole@post4.tele.dk 

SUN-AIR 
Flyvedligehold 
JAA 145 Aut. værksted 
SLV 002 

. : . ~ ... 
It I 

• Eftersyn, Reparation, Modifikation 
Strukturarbejder på alle typer fly 
under 5.700 kg. 

• El og Avionics værksted 

• Salg af reservedele 
(a1lld +20.000 partnumre på lager) 

• Reparation inklusiv HSI og GBI på: 
Allied Signal Garrett TPE 331motorer 
serie 1 til 14. 

• HSI på: Pratt & Whitney JT15O 
serie og PT6A serie. 

• Salg af nye og brugte fly 
(Aut Cessna og Mooney forhandler / service center) 

• Rute operator 

Charter operator 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele 

Ring SUN-AIR 
8illund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 
Alrllne service til GA pris 

SUN•AIR ol Scandinav,a A/S 
Lufthavnsvej 33 
DK 7190 Billund 
Denmark 

Tel : + 45 76 50 01 00 
Fax: + 45 75 33 86 18 

~ 
It' Nu direkte til 
~ lager/værksted 

Billund 

' British A1rways Express in Scandinavia is 
operated by SUN-AIR of Scand1navia AJS 

Tel : 76 50 01 30 
Fax: 76 50 01 13 ----

KØB/SALG/LEJE 
1994 
1995 
1988 
1980 
12/J!J 
1981 
1980 
1963 
1982 
1993 
1968 
1978 
1.21Q 
128Q 
1978 
1987 
1996 

Ruschmeyer R90-230RG ....... ......... TT 
Mooney Ovation ........................... TT 
Mooney PFM ... ...... ...... .. ... .. ... .... .......... TT 
Cessna 172 RG, smoh 500 ....... .... .... .. TT 
R22Beta, fresh c of A .................... TT 
Cessna 412C, smoh 100 ..... .... ...... .... .. TT 
PN 68C, smoh 550 ...... .... .... ....... ......... TT 
Twin Comanche, smoh 500 .. ....... ... .... TT 
Seneca III, smoh 1350 ... ... .. ........... ..... TT 
Seneca III ... ... .. ......... .. ...... ....... .... .... .. .. TT 
Navajo ........ .............. .... .. .... ... ...... ...... TT 
Navajo, smoh 100 ... ... ...... ......... ....... .. TT 
King Air B-90, fresh c of A ............ TT 
Metro 11 ......................................... TT 
Citation I SP ..... ........ ......... .... .... ...... ..... TT 
Citation li SP ..... ....... ... ....... ........... .. .... . TT 
Citation Jet ..... ....... ..... ... .. ....... ...... .... ... TT 

420 
210 
520 

5800 
430 

1800 
2600 
5300 
2850 
650 

3000 
1900 
6600 

13050 
6800 
3700 
359 

Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 
Ring for rådgivning, specifikationer og tilbud. 

27 års erfaring 

MOONEY MMC ENGLAND 
London Biggin Hill Airport, England 

Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

11201 K\-\f..: 0000tl944'2.7 
FL'-(l)El)ABHETS B18Ll0TEK 

HAHS A. SC\-\R0DER 
.JOH'.31RIJPI..JE.J 240, .JOl-~~: rR.UP 

Lær at flyve 
HEB EB 
Fl.YVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

?.7~,D BHLLERUP 

A=plivatftyver-certifikat B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. !:instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR::sigtffyvning. PFT :pertodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR:tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN:generelt certifikat som luftfarts-radiotelefornist.. 
AB-INITIO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvaj «, Roskilde Lllflhavn 
4000 Roskilde, 111. 46 19 14 22 
Bornholms Lullhavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, banneislæb. 
Speciale: us konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A·teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
AMemd Flyveplads. 3450 Allerød 
111. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
lntemet: www,dpp.dvakal 

A, I, Omsko8ng, PFT-A, I. Teori A, BEG/N·BEG VHF, GEN, 
Mone. 

CENTER AIR ApS 
Hangatvej A4, Roskilde lufthavn, 4000 Roskilde 
111. 46 19 08 07, fax 46 19 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twln, Instruktør. OmslcoØng1 PFT·A,B,I, Twln, N·BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse, Teori: A, BIi og D. 
(konsffsionslla BIi og D: Center AK Groond SdlOOI) 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
111. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, tlf. 9710 01 55, fax 9710 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twln, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, All, BIi, D 
Kommw,ikatlon: N·BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoffng, omskoling, kunstflyvning, A-PFT. halahjul· og 
splnkursus 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 461916 30, fax 46191115 
Teori: All , BIi, D. (koncessionshaver BIi og D:CAT) 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Luhhavnsvej 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twln, AB lnltio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEG/BEG-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til banner.;læb/llyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfty 

KARLOGAIR 
Sønderborg l ufthavn 
6400 Sønderbolg 
Tlf.74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, m. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, m. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, dl. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
luf1ha'lllSWlj 35, BiHund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 

OOD 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns l.JJflhevn Rosldlde 
Lutthavnsvej 20, 4000 Roskilde 

Desuden kurser i High Levet Mateorology, Jet Engme 
Fundarnentals, Konverteringskulser i fo!b.m, udeolandske 
Cllfti!iæler, Flyvetelefonlslbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and l!mitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undetvisnlng primært klasse\lndervisning. Enkelt 
hold og spedalkur&er oprettes efter behov. 

A og B skoling på helikopter, NAT-VFR samt PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskollng til jelhelikopter incl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som Integreret del af I-program på helikopter 

TIi. 46191114, fax 46191115 

A, B, I, Twln AB-INITlO, 11151ruldør, N•BEG/VFR, Omsldng, PFT
A, B, I, Twln.Teori: A, B+I, D, N•BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Alrport, 4970 Røc1Fi 
111. 53 90 62 37, fax.53 90 66 72 
A, omsldng, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Luftliavnsvel 32, 4000 Roskilde, llf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnltlo, tnslrUklør, NAT-VFR, omskoling 
jethølt.op!er, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Hangarvef E12, Roskilde l.uflhavn 
4000 Rosklldø, tlf. 46 19 00 11 

A og B 11<o1v1g på helikopter, N-BEG-VFR saml PFT på helikopter, 
omsl!Dling til jethelilulpler lncL jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som Integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hanga,vef A 12, Rosldlde IJJlthavn 
4000 Rosl<lfde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I+ D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Sl(olell'FT; A, B, I, D, twln, turbopn:Jp, lns!Mlør, N-BEG-VFR, 
omskoling, slrrutalor, banntlllæb, Spec!ale: Us-konvelleringer, 
Kommunikation'. N-BEGJBEG VHF og morse, GEN gemem 
Skolen for Civil Piloludd. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
lllflhavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi, 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Elehammets Alltl, 2. sal 
7190 Biltund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, GEN, flvvaklare,vr, flyvl,lnslnMlør-og 
kanverterlngs•kurser. Andre luftfaJ1suddann tilJ)'des etter 
lflllle ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
T ermlner og betingelser som angivet I sidens undervisllings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobll 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskolng og PFT. 
Teori til A samt N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense lufthavn, Lufthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
111. 65 95 44 « 
A·skolng, A, PFT, 1-motors omskoling 

NORTH FL YING A/S 
Ad>org afd.: AalbolQ Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, 111. 98 17 38 11 
Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolild. Tlf. 86 36 34 « 
A, B, I, Twln, PFT, N-BEG.PFT, teori A, Instruktor 
Turbo Prop Skoing 

SYGOSAIR 
V!Wlliup Flyveplads. 6580 Vamdrup. 
111. 75 58 34 02 

Skoi1g til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori:A, N·BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Kalup Lufthavn . 
Vibcxg Flyveplads 
Herling Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til ane cert. Twln, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og praktisk 
unde!visnlng på flere turbo og jet typer. 
(konssessionshaver BIi og D: FTS) 
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Nåh, en almindelig håndholdt GPS ... 
0a, ja - og en Pitts er bare endnu et helt almindeligt en-motoret fly!) 

GPS-92 er ikke en helt almindelig GPS - års erfaring er sammen 
med høj ydelse med til at styrke Garmins ry som verdens 

førende fabrik af håndholdte GPS · er. 

~ .... 
FLYUDLEJNING 
AYF M-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS PR. TACHO 510,-
IFR PR. TACHO 645.-
IFR/GPS PR. TACHO 645-

' IFR PR. TACHO 645,-
IFR PR. TACHO 645,-
IFR PR. TACHO 645,-
IFR PR. TACHO 810,-
IFR PR. TACHO 810,-
IFR PR. TACHO 810,-
IFR/GPS PR. TACHO 835,-
IFR/GPS PR. TACHO 865,-
IFR/GPS PR. TACHO 865,-
IFR/TWIN PR. AIRB. 1.650,-

12 kanals parallelmodtager • Fuld world wide Jeppesen-database 
20 !lightplans med op til 30 waypoints i hver Fuel- og Trip planning 

255 gram ind batterier (4 stk.AA) o.m.a. A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT AVIA RADIO'S JULEKONKURRENCE 
Blandt vore mange GPS-kunder i december, blev 

Martin Meyer, Kastrup 
Vi kan tilbyde en ~rkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 

udtrukket som den heldige vinder af et 
AVIA 2000 Head-Set. 

Cessna 172 -1040,- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 
Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY- ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 

~: 

~ -..... -- ' ~--... __ 
•·---

Piper MaHbu Meridian 

Piper Seminole 

Piper Archer III 

Piper Seneca V 

Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

~- .6 .. ,--1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder 
den bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

# A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 6S 9S5 476 

. . . 

~ 
-- "' 
~ 

I . . .. .. ., 

PiperArrow Piper Warrior III Plper Saratoga I I TC 

Piper Garanti: 

Piper Malibu Mirage 

Flyet til den der ønsker 
kvalitet ud over alle grænser! 

350 hp Lycoming motor, Trykkabine, known 
icing, Bendix/King Avionics, fabriksinstallerede 
speed brakes, King KFC 225 Autopilot, Argus 

Moving Map med international database, 
Miljøvenlig airconditioning system, Oxygen 
system, Luksus læder lnterior til seks pers. 

Flyet er klar til levering fra 
fabrikken i Vero Beach 

ultimo marts 1999 

Det er ikke en drøm 
- det er en Mirage 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som g,ves af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycom1ng. Teledyne Centmental. Hartzell Propeller og Bend1x/K1ng 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne lase ethvert problem, som måtte opsto. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Arlandas 
bane 3 
Den 10. november var der of
ficiel byggestart på den tredje 
bane på Stockholm-lufthav
nen Arlanda. 

Det bliver en parallelbane, 
2,5 km lang, til den nuværende 
hovedbane (01-19), placeret 
2,3 km østfor denne, og den 
skal stå klar ved årsskiftet 
2001/2002. Arlandas kapaci
tet øges derved fra de nuvæ
rende 70 starter/landinger pr. 
time til 90. 

Arlanda får også nyt kon
troltårn. Det bliver 82 meter 
højt, dobbelt så højt som det 
nuværende, og skal være fær
digt dette forår. 

En ny brandstation, place
ret vest for og omtrent ud for 
midten af den nye bane, ven
tes færdig i 2000. 

Julemanden 
IFR-godkendt 
De amerikanske luftfartsmyn
digheder FM, Federal Avia
tion Authorities, udsendte den 
22. december en meddelelse 
om, at man havde godkendt 
Julemandens rensdyrtrukne 
slæde til operationer under 
alle vejrforhold. 

-Vi i FM står sammen med 
vore internationale partnere 
parate til at sikre, at Juleman
dens rejse bliver så sikker og 
effektiv som muligt, oplyste 
FM's administrator Jane Gar
vey. 

Nyt prissystem 
Fra 1 . januar afprøver SAS et 
helt nyt prissystem på ruten 
København-Århus, der giver 
en væsentlig besparelse for 
den forretningsrejsende, der 
kan planlægge sine rejser en 
uge frem. På tre daglige afgan
ge fra Århus (kl. 0825, 1845 og 
1935) og to fra København (kl. 
0955 og 1830) kan man nu 
rejse frem og tilbage samme 
dag for kun 804,00 kr. 

Reglerne er enkle: syv da
ges forsalg og ingen mulighed 
for at ændre på billetten, når 
den først er bestilt. 

ExecuJet Scandinavia 

ExecuJet Scandinavia indviede den 8. januar de nye faciliteter 
i Københavns Lufthavn Roskilde. På familiebilledetses repræ
sentanter og piloter fra Bombardier Aerospace Business Air
craft og Pilatus Aircraft sammen med (knælende fra højre) 
salgsdirektør Henrik Burkal, bestyrelsesformand Poul L0bbert 
og administrerende direktør Christian Gravengaard. Flyet i bag
grunden er en Learjet 45. 

4 

FLS Aerospace 
køber Team 
Air Lingus 
Efter mange måneders for
handlinger blev de endelige 
aftaler om FLS Aeospace Hol
dings køb af den irske flyvedli
geholdelsesvirksomhed Team 
Air Lingus underskrevet den 
14. december. 

FLS er dermed blevet den 
førende uafhængige leveran
dør af flyvedligeholdelse i Eu
ropa med 125.000 kvadratme
ter hangarer og værksteder, 
3.500 ansatte og en omsæt
ning på 2,5 milliarder kr. 

Overtagelsen skete med 
øjeblikkelig virkning, og den 
irske virksomhed opererer nu 
under navnetTeam FLS Aero
space. 

Samtidig sikrede FLS sig 
en 1 0-årig kontrakt med Aer 
Lingus om flyvedligeholdelse. 

Aer Lingus, der er Irlands 
nationale luftfartsselskab, blev 
oprettet i 1936. Det har 32 fly 
og beflyver 31 destinationer i 
15 lande. Det transporterer år
ligt mere end 4,5 mio. passa
gerer og 50.000 tons fragt. 

Team Aer Lingus blev eta
bleret i 1991 som en selvstæn
dig del af Aer Lingus. Det har 
base i Dublins lufthavn og ca. 
1.500 medarbejdere. Hangar
området er på 35.000 kvadrat
meter og muliggør samtidig 
vedligeholdelse af fire store og 
otte mindre trafikfly. Hertil kom
mer værksteder og lagre på 
28.500 kvadratmeter. 

SAS Commuter 
flytter 
I nær fremtid tages første spa
destik til SAS Commuters nye 
domicil i Københavns Luft
havn Kastrup. Det placeres i 
lufthavnens østområde, ved 
siden af flykøkkenet, og skal 
være færdigt inden årets ud
gang. 

SAS Commuter, der har ca. 
670 ansatte i København, hol
der nu til i Hangar 1, men den 
skal rives ned for at give plads 
til den nye Terminal 4. a 

Det nye bygningskompleks 
bliver på ca. 10.000 m2, hvoraf 
hangaren udgør de 4.000 m2• 

Det opføres af beton, beklædt 
med aluminium, glas og stål. 
Selve hangaren bliver en stål
konstruktion. 

Bombardier 
Continental 
Bombardier planlægger et nyt 
forretningsfly, kaldet Conti 
nental til otte passagerer. Det 
skal have to 6.500 Ibs. Allied 
Signal AS907 turbofanmoto
rer. 

Continental ventes at få en 
høj rejsehastighed på Mach 
0,82 og en rækkevidde (IFR) 
på 3.100 nm. Forventet pris 
USD 13,5 mio. 

Endnu en ATP 
til Sun-Air 
Sun-Air of Scandinavia A/S 
har udviddet sin flåde med 
endnu en ATP, en investering 
på 55 mio DKR. Flyet, der er 
indregistreret OY-SVT, blev le
veret den 22. december. Det er 
bygget i 1993, men er i virke
ligheden fabriksnyt, for det har 
lige siden henstået usolgt på 
Woodford flyvepladsen ved 
Manchester. Dets første flyv
ning fandt sted den 6. maj 1993 
med "prøvenummer"G-11 -
062. 

Sun-Air flåden består her
efter af tre ATP, to Jetstream 
41 og fire Jetstream 31, som 
alle flyver under selskabets 
franchise samarbejde med 
British Airways. 

Fra 1. februar udvidder Sun
Airfartplanen mellem Billund og 
Oslo med endnu en daglig 
returflyvning til tre daglige af
gange i hver retning mandag
fredag samt en søndagsaf
gang. 

Et af flyene (OY-SVU) er 
blevet indrettet til 50 passage
rer mod normalt 64. Dette fly 
vil pr. 1. februar blive indsat på 
ruten Århus-Oslo i stedet for 
Jetstream , hvilket medfører en 
fordobling af sædeudbudet. 

I forbindelse med kapaci
tetsudvideisen iværksættes 
diverse priskampagner. 

Som omtalt andetsteds i 
bladet har Sun-Air den 9. no
vember åbnet en rute mellem 
Billund, Haugesund og Sta
vanger, men desværre har ud
vi klingen medført, at ruten 
mellem Billund og Bergen ikke 
er lønsom, så den indstilles 
den 1. februar. 
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Kompositfly behøver ikke være hvide/ (Edg/ey Optimist prototypen). 

Edgley Optimist 
Produktionen af byggesæt til 
Edgley EA9 Optimist, det før
ste nye engelske svævefly i 20 
år, er nu i fuld gang, og det 
første blev leveret i januar. 

Byggesættet tilbydes i tre 
udgaver, Basic til GBP 9.995, 
lntermediate til GBP 12.150 
og Deluxe til GBP 17.500. 

Det første kræver en del ar
bejde, fx er vingebjælken ikke 
samlet, og køberen skal også 
selv sørge for hardware. 

Deluxe derimod leveres 
med næsten færdig fibrelam 
struktur. Byggeren skal mon
tere beslag på strukturen, ins
tallere rorliner mv., et arbejde 

der ifølge fabrikanten stort set 
svarer til samling af et svæve
fly efter hovedeftersyn. 

Priserne er som oplyst på 
Farnborough Air Show i sep
tember 1998. De er uden moms 
og leveringsomkostninger, 
ligesom lærred, maling, instru
menter og batteri ikke er inklu
deret. 

Sættene leveres i fire por
tioner: haleflader, vinger, krop 
og udstyr (hjul, canopy, kobling 
m.v.). 

Edgley har ikke planer om 
at bygge færdige fly. Man be
holder dog selv et byggesæt 
af den første serie og samler 

Per Udsen overtaget af Terma 
Terma Elektronik A/S, der har 
hovedkvarter i Lystrup ved År
hus, harmedvirkningfra31.de
cember 1998 købt alle aktier i 
Per Udsen Co. Aircraft lndustry 
i Grenå. Parterne ønsker ikke 
at oplyse overtagelsesprisen. 

Per Udsen udvikler og frem
stiller produkter til fly, satelliter, 
missiler og lignende og har ved 
overtagelsen ca. 240 medar
bejdere. 

Terma, der har ca. 700 med
arbejdere, ejes 1 00% af Tho
mas B. Thriges Fond. 

De to fabrikker har gennem 
flere år haft et nært samarbej
de konstruktion og produktion 
af selvbeskyttelsessystemer 
og recognosceringsudstyr til 
fly. Endvidere har de to virk
somheder sammen fremstillet 
den første rent dansk-byggede 
satellit, Ørsted, der skal måle 
jordens magnetfelt. 
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Den samlede omsætning 
bliver ca. 900 mio. kr., hoved
sagelig til forsvar og andre of
fentlige myndigheder i ind- og 
udland. 

- Virksomhederne komplet
terer hinanden godt. Terma er 
specialist i elektronik og softwa
re, mens Per Udsen har stor 
kompetance inden for flystruk
turer. Derfor vil overtagelsen 
skabe synergi, hvilket styrker 
Termas position på det interna
tionale marked, siger admini
strerende direktør for Terma 
Elektronik A/S Johannes Ja
cobsen i en kommentar til kø
bet. 

Per Udsen Co. Aircraft ln
dustry A/S skiftede ved over
tagelsen navn til Terma Indu
stries, Grenå A/S og fortsætter 
indtil videre med den nuvæ
rende ledelse. 

det selv, men det er for at have 
et fly til udlejning til potentielle 
købere. 

Prototypen var i 1998 på 
besøg hos 20 klubber og blev 
fløjet af over 150 piloter fra fire 
minutter til over to timer. En pi
lot var oppe i 16.000 fod og op
gav kun på grund af iltmangel. 

Edgley Sailplanes Limited, 
Handy Cross, Clovelly Road, 
Bideford, North Devon EX39 
3EU, England, Tlf. 00 44 12 37 
422251, fax00441237 4222 
53, www.edgleysailplanes. 
com. 

SAS/Cimber 
code share 
Fra 15. januar har SAS og Cim
ber Air code share på de dan
ske indenrigsruter, der betje
nes af begge selskaber. Det 
betyder, at begge selskabers 
navne og rutenumre nu optræ
der på samtlige Cimber afgan
ge, men langt vigtigere er be
tydningen for den rejsende. 

Rejser man på Jackpot bil
letter, kan man nu flyve ud med 
det ene selskab og hjem med 
det andet, hvad der tidligere kun 
var muligt for rejsende med fuld 
pris billetter. Endvidere kan 
meget hyppigt rejsende nu bru
ge deres TravelPass på begge 
selskabers fly. 

Cimber Airs rute mellem 
Sønderborg og København er 
også med i code share ordnin
gen, dog kan TravelPass først 
benyttes fra 15. februar. 

I ØVRIGT 
Sikorsky S-92 Helibus proto
typen fløj første gang 23. de
cember. Den er beregnet til 19 
passagerer. 

Air Alpha har købt Falcks han
garer og øvrige bygninger i 
Odense Lufthavn, Værksteds
bygningen blev overtaget 1. 
september i fjor, de øvrige 
overtages den 1. maj i år. 

Dansk Pilotforening er flyttet 
til Kastruplundgade 13, 2770 
Kastrup (bag Dan Hotel). 

Uffe Ellemann Jensen, tidlige
re udenrigsminister, er ind
trådt i bestyrelsen for Estonian 
Air, der ejes 49% af Maersk 
Air. Han afløser direktør Bjar
ne Hansen. 

Kamov Ka-60 Kasatka (spæk
hugger), en ny russisk "multi
role" militærhelikopter, fløj 
første gang 24. december. 
Max. startvægt 6.500 kg, ræk
kevidde 700 km. 

Billund Lufthavn, der havde 
knap to mio. passagerer i 1998, 
regner med at nå op på 2, 7 
mio. i 2004 og 4,2 mio. i 2014, 
skriver Erhvervsbladet. I den 
hidtidige prognose ventede 
man at passere 5,2 mio. i 2010. 

Nakskov har fået ny flyve
pladsleder, Henning Jensen, 
der har en fortid som flyveme
kaniker i Karup. 

SAS lukker 1. marts sin rute 
til Hong Kong. Den beflyves 
non stp med Boeing 767 fire 
gange om ugen. Endvidere 
nedlægges fra samme dato 
ruterne til Rotterdam, Venedig 
og Archangelsk. 

lcelandair har ændret optio
nerne på to Boeing 757 til fas
teordrer med levering i 2000. 
En Boeing 737 vil blive solgt 
dette forår. 

SAS har fået tilsagn om at 
kunne låne op til 400 mio. 
USD af Den Europæiske In
vesteringsbank (ERIB) til for
nyelse af flåden. 

Air Atlanta lcelandic har ind
lejet to Boeing 747-200 fra 
Cathay Pacific. 

Herning Flyveplads har af Ikast 
kommunes teknik- og miljøud
valg fået principiel tilladelse til 
opstilling af et radiofyr på 
sportspladsen i Faurholt. 
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Raytheon 
Premier I 
Et nyt amerikansk jetforret
ningsfly, Raytheon Premier I, 
indledte prøveflyvningerne 
den 22. december. Det er kon
strueret og fremstillet af den 
tidligere Beech fabrik, der i 
1994 skiftede navn til Raythe
on Aircraft Company og det 
første fly, der bærer fabriks
navnet Raytheon. De øvrige 
produkter hedder fortsat Beech 
eller Hawker. Premier I , der 
har plads til seks passagerer 
samt en besætning på en eller 
to piloter, ligner de fleste an
dre jetforretningsfly: Det er lav
vinget og har to motorer på 
agterkroppen. Motorerne er af 
typen Williams-Rolls FJ44-2A, 
hver på 2.300 Ibs. 

Kroppen er helt af kompo
sit, bygget efter et fiberpålæg
ningssystem, hvor de enkelte 
kulstoffibre automatisk lægger 
omkring en kerne af honey
comb (bikage), så der dannes 
en sandwich. Derved får man 
en meget stærk konstruktion 
med ubegrænset fatigue life 
(træthedsliv) og der spares 
ganske meget vægt. 

Vingerne, der er af kon 
ventionel aluminiumslegering, 
fremstilles med brug af automa
tiserede processer. Beklædnin
gen på hver vinges over-og un
derside er lavet af et enkelt styk
ke. Der er seks bjælker, hver i 
et stykke. 

Der foreligger kun få bereg
nede data og ydelser. Spænd
vidden er 13,56 m, længden 
14,02 m og højden 4,81 m. 
Den største brændstofvægt er 
1.655 kg, den betalende last 
med en pilot og fulde tanke 363 
kg. 

Max. rejsehastighed anslås 
at blive 461 knob (853 km/t). 
rækkevidden med long range 
rejsehastighed og NBAA re
server 1.500 nm (2. 778 km). 
Flyet vil blive certificeret til en 
største højde på 41 .000 fod. 
Startstrækningen bliver under 
915 m. 

Raytheon oplyser at have 
modtaget over 140 bestillinger 
på det nye fly. 1997-prisen var 
4, 15 mio. USD. 

(Se foto side 3) 
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Billund i 1998 
Det er ikke nogen hemmelig• 
hed, at de fleste danske luft
havne har haft et skidt år i 
1998, hedder det i kommenta
rerne til Billund Lufthavns års
statistik, der traditionen tro fo
relå Nytårsdag. 

Det er først og fremmest 
Storebæltsforbindelsen, der 
har påvirket udviklingen, men 
også storkonflikten i foråret 
satte sine negative spor. 

Billund Lufthavn nåede der
for ikke op på over to millioner 
passagerer som i fjor, men luft
havnschef Jørgen Krab Jen
sen synes dog at man er kom
met relativt godt gennem året, 
selv om indenrigsrutetrafikken 
har mistet 34% af sine passa
gerer i forhold til 1997. 

Til gengæld er udenrigsru
tetrafikken steget med 3,4%, 
og det er en meget fin udvikling 
i et år, hvor der ikke er kommet 
nye destinationer på program
met, siger lufthavnschefen og 
tilføjer, at samtaler med de sel
skaber, der opererer på Bil
lund, giver anledning til fortsat 
optimisme. 

Når det gælder chartertra
fik, har Billund Lufthavn ople
vet en gunstig udvikling. Det 
samlede antal charterrejsen
de er ganske vist faldet, men 
Billund har klart taget mar
kedsandele fra andre lufthav
ne. Antallet af afrejsende char
terpassagerer var i 1998 for 
Billunds vedkommende 1,6% 
lavere end i 1997, men for de 
øvrige danske lufthavne var 
der for årets første 10 måneder 
tale om en tilbagegang på 
11,4%. 

- Det er tydeligt, at flere og 
flere gæster fra Østdanmark 
vælger at starte deres ferie fra 
Billund. Broen har gjort det 
nemt og enkelt at komme til Bil
lund, og passagererne sætter 
stor pris på vores sikre og me
get billige parkering, siger luft
havnschef Jørgen Krab Jør
gensen. Alle pladser er ind
hegnede og videoovervågede, 
og det er fortsat muligt at par
kere gratis i Billund. Parkering 
påde P-pladser, derliggertæt
test på terminalen, kan klares 
for mellem 80 og 150 kr. pr. 
uge, alt efter placering. 

Billund i tal 

Starter og landinger 
Rute 
Charter 
Anden trafik 
Lokal 

Passagerer 

Rute, indland 
Rute, udland 
Charter 
Anden trafik 
Lokal 

Luftfragt (kg) 

Nyt job til 
Lone Koch 

1998 
54.024 
21 .367 

7.582 
12.313 
12.782 

1.909.966 

190.984 
673.562 

1.010.424 
28.657 

6.339 

35.153.980 

Lone Koch, der hidtil har haft 
ansvaret i Cimber Air for salg, 
markedsføring og presserela
tioner, tiltrådte 1. januar en ny
oprettet stilling som Manager 
Systems Relations. Hun har 
reference til Cimbers økonimi
direktør Alex Dyrgaard og 
hendes opgaver er strategisk 
udvikling af kommercielle 
områder, samarbejdsrelatio
ner og ruteudvikling. 

Hun efterfølges af Cimbers 
rejsebureauchef Henrik Jør
gensen, der fortsat er chef for 
Cimber Rejser, men nu har kon
tor i hovedkvarteret i Sønder
borg Lufthavn. 
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Arhus i 1998 

1997 Ændring 
61.663 -12,4% 
24.643 -13,3% 

7.630 -0,6% 
11.854 +3,9% 
17.536 -27,2% 

2.050.083 -6,8% 

289.171 -34,0% 
651 .635 +3,4% 
1.072.16 -5,8% 

28.504 0,5% 
8.617 -26,4% 

36.817.287 4,5% 

Julekonkur
rencen 
Løsningen er Cessna 172, 
KZ 111, Lang Ez og Yak-52. 

De tre første løsninger 
med rigtig besvarelse vandt 
hver et eksemplar af Ole 
Steen Hansens bog Privat
fly. 
De tre heldige var: 
Fritz Krag 
Elihardt Kokholm og 
Karsten Aagaard, 
der alle har fået bogen 
tilsendt. 

Den 4. januar forelå passagerstatistik 1998 for Århus Lufthavn 
("Tirstrup"): 

Rutetrafik, indland 
Rutetrafik, udland 
Chartertrafik 
Anden trafik 

I alt 

Som det ses er det ikke blot 
indenrigsrutetrafikken, der er 
gået tilbage,(20,0%). Der er 
også betydelig tilbagegang i 
udenrigsrutetrafikken (22,8%) 
og især chartertrafikken 
(42,6%) 

Rute, så det totale passa
gertal i 1998 var 186.698 min
dre end i 1997, en tilbagegang 
på 23,0%. 

Og tilbagegangen skyldes 
ikke blot den faste forbindelse 
over Storebælt. Lufthavnsle
delsen skønner, atforårets stor
konflikt har kostet lufthavnen 

1998 1997 

494.771 621.295 
83.378 107.956 
39.949 72.203 

7.253 10.595 

625.351 812.049 

25.000 passagerer, så "under 
normale forhold"ville passager
tallet have været ca. 650.000 
eller det niveau, lufthavnen hav
de i begyndelsen af 1990'erne. 

For indeværende år regner 
man med et passagertal på 
623.000. 

Regnskabsresultatet for
ventes at blive godt 10 mio. kr. 
bedre end budgetteret, dvs et 
overskud på 1 ,5 mio, efter 
straks-afskrivninger af an
lægsinvesteringer på godt 11 
mio. og forrentning af anlægs
kapitalen med 10%. 
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Tosædet 
Edgley 
I september fik Edgley Sailpla
nes Limited tilført kapital, og 
det har gjort det muligt at sætte 
gang i planerne om en tosæ
det version af EA9 Optimist. 

Tosæderen får typebeteg
nelsen EA 1 O og skal også ha
ve sit eget navn, men det fast
sættes senere. 

For tiden er man mere opta
get af den aerodynamiske kon
struktion. Man stræber efter at 
give den de samme tilgivende 
flyveegenskaber som EA9, 
men samtidig også de kvalite
ter, man venter at finde i et to
sædet skolefly, specielt skal det 
være nemt, men sikkert at spin
de. 

Edgley sigter efter samme 
synkehastighed (0,6 m/s), 
glidetal (34) og stall (59 km/t), 
baseret på en lignende vinge
belastning (25,6 kg/m2). Det 
skal opnås med samme byg
gemetode som for EA9, fibre
lam monocoque til al primær 
struktur, lærredsbeklædning 
bag hovedbjælken og sekskan
tet halebom. 

Sidstnævnte har åbenbart 
vakt nogen munterhed, men 

Fra HongKong 
Hong Kong luftfartsselskabet Cathay Pacific har ca. 1.500 
piloter, hvoraf kun tre er danskere. Det var derfor lidt af et 
tilfælde, at to af dem i efteråret samtidig kom til prøve i 
simulatoren med henblik på instrument and aircraft renewal. 
Det var Sten L. Kristensen, second officer B747-400 (tv.) og 
Jesper Andersen, junior first officer B747-400 (th.). 

Den tredje dansker i Cathay er Kenneth Johansen, first 
officer B747 Classic. De begyndte alle tre i Cathay Pacific 
som second officers på 8747-400. 

som John Edgley siger, så er 
luften ligeglad og måske kan 
faconen danne mode! 

Prototypen til EA 1 O ventes 
færdig i 2000, very early. 

ERDU JARKLAR? 

SASog 
Estonian 
Estonian Air og SAS har ind
gået en samarbejdsaftale, der 
træder i kraft den 28. marts. 
De to selskaber får code sha
ring på ruterne Tallin-Oslo og 
Tallin-Stockholm, og desuden 
kommer Estonian med i SAS 
Frequent-flier bonusprogram. 

Maersk Air, der ejer 49% af 
Estonian, indgik en lignende 
aftale med SAS i oktober. 

Jetair og 
Center Air 
samarbejder 
Jetair Flight Academy ApS, 
der har hjemsted i Københavns 
Lufthavn Roskilde, har beslut
tet at intensivere samarbejdet 
med Center Air ApS. 

Fra 1. januar udføres al prak
tisk flyvning på Center Airs kon
cession på samme flytyper som 
i Jetair og sikkert ofte også med 
samme instruktører. 

Jetairfortsætter med sin te
oriskole, miljøflyvningerne og 
indtil videre udlejning af to Pi
per PA-28. 

1. juli træder JAR-FCL 1 (Aeroplane) og JAR-FCL 3 (Medical) i kraft, og herefter vil al træning 
påbegyndt efter denne dato foregår efter de nye bestemmelser, ligesom al vedligeholdelse af certifikater 

efter 1. januar 2000 også skal foregå efter disse bestemmelser. 
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Et af kravene er naturligvis, at man har kendskab til FCL 'erne, 
og til opfyldelse heraf afholder Luftfartsskolen en række kurser for certifikatindehavere. 

Kurserne er godkendt af Statens Luftfartsvæsen og afholdes som en-dagskurser 
lørdag den 20. februar, onsdag den 24. fabruar, lørdag den 20. marts og onsdag den 24. marts. 

Prisen pr. deltager er kr. 1.050,00 inklusive materialer. 
Tilmelding skal ske senest en uge før den pågældende kursusdag til: 

-~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 
Lufthavnsvej 60 . 4000 Roskilde . Tif 32 82 80 62 

Ttlmeldte vil herefter modtage yderligere information. 

Andre relevante JAA-kurser vil blive udbudt i løbet af 1999. 
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Tekst og foto: Knud Larsen 

The New Piper 
Aircraft, Ine. har de 
senere ;Jr fulgt en 
strategi med at 
gennemg;J produkti
onsprogrammet og 
har moderniseret og 
optimeret de eksi
sterende modeller 
en efter en. Den 
første var Sarato
ga'en uden turbola
der (li HP), derefter 
Archer III, den tomo
torede Seneca V og 
nu er turen kommet 
til den turboladede 
Saratoga. 

Saratoga'en, der et lawinget, 
sekssædet helmetalfly, ned
stammer i lige linie fra Piper 
Cherokee Six, der fløj første 
gang den 6. december 1963. 
Gennem flere stadier blev 
Six'eren i 80-erne til Saratoga 
med og uden turbolader og 

De runde aksesymmetriske 
køleluftsåbninger anvendes 
nu på flere Piper-fly 
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med og uden optrækkeligt un
derstel. Saratoga'en findes nu 
kun i to udgaver begge med 
optrækkeligt understel: Sara
toga li HP uden turbolader og 
li TC med turbolader. 

Den sidstnævnte viste di
rektør Bjarne Jorsal, Air Alpha 
Aircraft Sales frem for kunder 
og FLYV en vintersolskinsdag 
i Roskilde Lufthavn. 

Fornyelserne i Saratoga'en 
ligger hovedsageligt på motor
kølingen, lettere motorhåndte
ring og bedre instrumentering. 

Udvendigt 
Set på afstand er det første 
man lægger mærke til de nye 

- .. .. ·~ --- . -
_,.,....,c; ...... · - . 

"':...., . . : . 
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runde køleluftindtag, der sam
men med ændringer under 
motorskærmen giver en opti
mal køling af motoren. Der er 
heller ikke behov for cowl-flaps 
til køling af motoren på jorden. 

Landings-/taxiprojektøren 
sidder på næsehjulsbenet, og 
i de nydesignede vingespidser 
sidder landingsprojektørerne 
sammen med navigationslys 
og strobelight. Tankdækslerne 
ligger nu helt plant med vingen 
og kan aflåses med nøgle. Hver 
vinge har to forbundne tanke 
med en tankmåler i vinge
overfladen, så det er nemt at 
foretage korrekt deltankning. 
Der kan rummes i alt 107 US 
Gallons, heraf er 102 brugbare. 

Indendøre 

Saratoga'en har samme skrog 
som den tomotorede Seneca, 
dvs. dør i højre side til piloterne 
og en stor dobbelt dør i venstre 
side til passagerer eller gods. 

Forsæderne er horisontalt 
og vertikalt justerbare og læn
destøtten kan justeres ved at 
pumpe med en gummibold 
placeret under sædet. Man 
sidder rigtig godt i sæderne, 
der også har justerbar nakke
støtte. Der er trepunktsseler 
ved alle sæder, men det er 
desværre kun skråselen der er 
af rulletypen. Rigtige rulleseler 
som i biler savnes stadig. 
Forsæderne har hver sit mid
terarmlæn, der kan foldes op. 

~ .. : \' .... 



Nye motorinstrumenter og et 
nyt rat, der har en rigtig god 
udformning 

Som Archer III , Seneca V 
og Malibu har Saratoga'en fået 
det nye panel i loftet over for
ruden. Her er anbragt kontak
ter til starteren, generatoren, 
den elektriske brændstofpum
pe, magneterne og diverse 
lyskontakter. Qua dette findes 
der derfor heller ingen start
nøgle. Starter-, brændstof
pumpe- og magnetkontakter 
er sikret med en metalbøjle, så 
man ikke ved et uheld kommer 
til at påvirke dem. 

Det er en stor fordel at få 
flyttet disse kontakter til midt i 
flyet. Hvis man skal flyve fra 
højre side har det hidtil været 
næsten umuligt at nå kontak
terne, der på ældre udgaver af 
Saratoga og Six var placeret i 
et konsol i venstre side under 
trækruden. 

Kontaktpanelet har be
grænset udsynet fremad, men 
det er dog mest forhøjningen 
på instrumentpanelets skygge 
der generer. Forhøjningen sid
der over 16 advarselslamper. 
Der er masser af plads på det 
store instrumentpanel til at de 
kunne være anbragt lidt lave
re, så forhøjningen kunne und
gås. 

Fem eller seks sæder 
I kabinen er det nu valgfrit ved 
bestilling af flyet at erstatte en 
af læderstolene i midterrækken 
med en konsol, der kan udsty
res med audio- og videoudstyr. 
Her kan man også arbejde 
med sin medbragte PC, tale i 
telefon eller modtage telefaxer. 
Og der er selvfølgelig også en 
boks, hvor man kan opbevare 
kølige drikkevarer etc. 

Hvis man vælger de seks 
lædersæder er der mellem 
sæde tre og fire, der vender 
bagud, plads til en boks til at 
opbevare forfriskninger etc. 
Boksen giver også plads til fire 
kopholdere og fungerer som 
armlæn. 

I kabinen er der varmeud
tag ved gulvet, friskluftdyse og 
læselampe ved alle sæder. Al
le vinduer har persienner. I 
styrbord side findes en ud
trækkelig skriveplade. 

Adgangen til kabinen sker 
gennem den store dobbeltdør 

på bagbords side.Den højre 
halvdel giver adgang til det ba
gerste bagagerum.De fire ba
gerste sæder kan tages ud, og 
der kan derved fragtes meget 
store genstande i stedet for 
passagerer. Fra kabinen har 
man også nem adgang til ba
gagerummet. Rummet må las
te 45 kg, det samme som ba-

gagerummet mellem motoren 
og forruden. 

Turbolader 
Motoren er den velkendte Ly
coming 0-540, der i flere ud
gaver har været anvendt i både 
Six'eren og tidligere Sarato
ga'er. I denne udgave er den 
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udstyret med Bendix benzin
indsprøjtningsanlæg og en tur
bolader fra firmaet Allied Sig
nal. Den yder stadig 300 hk, 
men nu er der max. ydelse helt 
op til 12.000 ft. 

Alle tidligere modeller med 
turbolader har været af typen 
med fast indstillet tryklad
ningsstyring (fixed wastegate 
controller) . Dette medfører, at 
piloten løbende skal justere 
gashåndtaget frem efterhån
den som højden stiger for at bi
beholde den ønskede motor
indstilling, og tilbage under 
nedstigning for ikke at over
booste motoren. 

Men på li TC'eren er Piper 
nu gået over til en turbolader 
med automatisk justering af 
trykket (automatic wastegate 
controller), således at det kun 
er nødvendigt at indstille gas
håndtaget en gang. Dette giver 
en langt nemmere motorkon
trol, fx. ved start hvor man sæt
ter fuld gas (38" indsugnings
tryk) og det tryk holder moto
ren så automatisk til den øn
skede højde. 

Turboladerens indsats flyt
ter tjenestetophøjden til 
20.000 ft. For at udnytte dette 
er det nødvendigt med iltan
læg i flyet, da det ikke har tryk
kabine. lltanlægget kan være 
fastinstalleret ( ekstraudstyr) 
eller man kan medbringe en 
kevlar letvægtsiltflaske. 

Alle Piperfly anvender nu dæk 
af mærket Michelin AIR. 

9 



Instrumentpanelet 

De seks standard flyveinstru
menter er placeret som de 
skal. Flyveinstrumenter til co
piloten er ekstraudstyr. 

I midten og i højre side af 
panelet er der rigelig plads til 
alt det radioudstyr man kan øn
ske sig. 

Standardudstyret er fuldt 
IFR, GPS og autopilot fra 
firmaet Bendix/King. I 1999-
modellerne har Piper skiftet 
elektronikleverandør til Gar
min og S-Tec (se foto). 

Piper har meget praktisk 
monteret en radio-master kon
takt, så man kan tænde alt ra
dioudstyret på en gang. Kon
takten er placeret fint lige un
der radioerne. En kontakt mær
ket Gnd Clear tænder for VH F
radio nr. 1. Det er således mu
ligt at kommunikere med Tår
net og få flyvetilladelse uden 
at tappe batteriet for strøm til 
alt radioudstyret. 

Af ukendte årsager er kon
takten til pitot-varme også pla-

Piper PA-32R-301T Saratoga IITC 

Basispris: 398.200 US Dollars 

Motor: Textron Lycoming TIO-540-AH1A 
300 hk ved 2.500 omdr./min. 

Propel: Hartzell tre-bladet constant speed, 
diameter 1,93 m 

Spændvidde .......................................................... 11,0 m 
Længde ................................................................... 8,5 m 
Højde ....................................................................... 2,6 m 
Tornvægt ............................................................ 1.114 kg 
Max startvægt .................................................... 1.633 kg 
Max hastighed .. .... . .... . ... .. .. ... .. .. .. .. ...... ..... ... .. ... .. ... 187 kts 
Rejsehastighed i 8.000 ft: ....................... 172 kts 

i 10.000 ft: ...................... 175 kts 
i 15.000 ft: ....................... 185 kts 

Stallhastighed (flaps 40) ........................... 63 kts 
Max. stigehastighed ...................................... 1.180 ft/min 
Tjenestetophøjde ............................................... 20.000 ft 
Rækkevidde (i 8.000 ft) .................... 1. 759 km 

Lædersæder er standard. Bok
sen mellem sæderne kan rum
me forfriskninger etc. og fun
gerer også som armlæn 

ceret her. Den burde findes i 
paneletoverforruden, hvor der 
er plads til den. 

Det nye rat er særdeles be
hageligt at holde på. Det har 
lige den rigtige tykkelse, og 
den ru overflade af et kunststof 
giver fin kontrol - også med 
svedige hænder under et PFT. 

Ved at benytte en ny instru
menttype med kun fem cm dia
meter er det nu blevet muligt 
at placere motorinstrumenter
ne i to lodrette rækker højere 

oppe end tidligere. Over instru
menterne er et elektronisk di
gitalt multifunktionsdisplay, der 
kan vise omdrejningstal, ind
sugningstryk og -temperatur. 
Det kan også måle lufttempe
ratur ude og inde, lufttryk og 
benzinforbrug og kan derved 
beregne og vise hvor mange 
procent ydelse man flyver 
med. 

Ved at sammenligne data 
med GPS-modtageren kan 
boksen beregne den resteren
de benzinmængde på be
stemmelsesstedet. Den ind
byggede hukommelse gem
mer automatisk driftoplysnin
ger, der ligger uden for normal
området. 

Der benyttes 28 volt spæn
ding og generatoren er på 90 
Ampere. Der er en elektrisk 
drevet stand-by vacuumpum
pe, der giver bedre sikkerhed 
under instrumentflyvningsfor
hold. 

Sikker og stabil 

Med den nye turbolader kan 
gashåndtaget føres helt frem i 
en blød bevægelse til de maxi
male 38" indsugningstryk. Der 
kræves noget højre sideror for 
at korrigere for den kraftige 
motor under startløbet. Side 

Der er meget fine adgangsfor
hold for passagererne og nem 
adgang til bagagen gennem 
de to døre 
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rorstrim findes under panelet. 
De 80 kts kommer hurtigt og 
vi er i luften. Med kun to per
soner ombord og 70 gallons 
brændstof stiger vi med ca. 
1.600 ft/min ved 80 kts! Ved 
hjælp af autopilotens højdefor
valg/valg af stigehastighed er 
vi snart i en højde, hvor vi kan 
foretage stalløvelser. 

Stall med hjul ude og max. 
flaps samt stall med hjul oppe 
og uden flaps er helt ukompli
ceret. Når stallet indtræffer 
sænker næsen sig og den er 
nem at rette op igen. Der er in
gen tendens til at tabe en vin
ge. 

Tilbage i landingsrunden fly
ves der med 90 kts, som re
duceres til 85 på kort finale. 

Støjniveauet i kabinen er 
prisværdigt lavt, idet den er af
skærmet fra motoren med det 
forreste bagagerum. Der er 
mulighed for at benytte hoved
sæt på alle pladser. Ud over 
at tale sammen kan man lytte 
til stereoradioen, CD-afspil-

leren eller lyden fra videofilmen, 
hvis dette ekstraudstyr er mon
teret. 

Stor anvendelighed 
Men træerne vokser jo ikke ind 
i himlen. Hvis du tanker alle 107 
gallons er det kun muligt at væ
re tre små personer ombord ( el
ler to store og noget bagage) 
inden du når max. vægten. Til 
gengæld har du så en række
vidde på 1. 750 km plus reser
ver svarende til København -
Barcelona med en hastighed 
på 185 kts. Hvis du ønsker at 
være seks ombord, kan du kun 
have brændstof til under en ti
me. 

Piper markedsfører Sarato
ga' en som the ultimate off
road vehicle. Og den kan da 
også løse en lang række opga
ver med den store kabine, som 
har al den plads man altid har 
ønsket sig. Læg dertil to baga
gerum, fire sæder der nemt 
kan tages ud og give plads til 

Instrumentpanel for 1999-modellen med elektronik fra Garmin og 
S-Tec (fabriksfoto) 

store stykker gods, der kan 
komme på plads gennem dob
beltdøren. Og med en tjene
stetophøjde på 20.000 ft klarer 
den de fleste bjerge i verden. 

Har du brug for at arbejde 
eller skrive kan det ene sæde 
erstattes af den nye Executive 
Console, hvor elektroniske 
hjælpemidler som computer, 

telefon og fax fremmer produk
tionen. 

I forhold til tidligere Sarato
ga-modeller har den nye turbo
lader gjort betjeningen af mo
toren til en fornøjelse. 

Saratogaen kan konfigure
res så den passer til stort set 
alle opgaver - forretning, fami
lie og fritid. • 

Bell Agusta BA609 Famborough 
International 

Bell Helicopter Textron præ
senterede en meget flot attrap 
i fuld størrelse af Model 609, 
en kombination af helikopter 
og fastvinget fly. 

Den skal have to store pro
peller placeret på hver sin vin
getip og flyver normalt som et 
»rigtigt« fly, men ved start og 
landing drejes vingerne op til 
lodret stilling, og propellerne 
virker nu som rotorer - og så 
er luftfartøjet altså en helikop
ter. 

På engelsk hedder et så
dant apparat tilt wing aircraft 
eller tilt rotor aircraft, men hvad 
skal det hedde på dansk? 

Ifølge Gyldendals røde 
ordbog (10. udgave fra 1985) 
betyder tilt »hælde, vippe, tip
pe«, men det ender nok med, 
atvi »opfinder« et nyt dansk ord 
og kalder det for tiltvingefly. Vi 
har jo allerede adopteret tum
ble ( en tørretumbler findes i de 
fleste husholdninger). 

Bell har i en årrække ekspe
rimenteret med sådanne fly og 
arbejder sammen med Boeing 

på multimission flyet V-22 
Osprey til det amerikanske 
forsvar. I 1996 indgik de to fa
brikker en joit venture aftale om 
udvikling af et civilt fly, Bell Bo
eing 609, efter samme princip. 

Men allerede i foråret 1998 
besluttede Boeing at trække 
sig ud af det civile helikopter
marked, herunder dette pro
jekt. Samarbejdet med Boeing 
om militære tiltvingefly berøres 
ikke, ligesom Boeing fortsat er 
en vigtig underleverandør til 
Be11609 eller BA 609, som den 
nu hedder. 

På Farnborough Airshow 
publicerede Bell Helicopter 
Textron nemlig, at man havde 
indgået en samarbejdsaftale 
med den italienske helikopter
fabrik Agusta om at Agusta ov
ertager Boeings 49% andel i 
programmet. 

Bell Textron 609 Tiltrotor. 
Foto: Fritz Krag 

Agusta skal samle fly til det 
europæiske marked og frem
stille visse dele, men det er 
Bell, der er »storebror« i den 
familie. 

BA609 er etforholdsvis lille 
fly. Det har plads til to i cockpit
tet og op til ni i kabinen. Der er 
trykkabine og fuld afisning -
det er jo et » rigtigt« fly, der skal 
certificeres til at operere i 
25.000 fod. 

Rejsehastighed og række
vidde bliver ca. det dobbelte af 
hvad en tilsvarende helikopter 
kan præstere, og driftsomkost
ningerne væsentlig mindre. 
Rejsehastigheden er beregnet 
til 275 knob (509 krn/t), række-

vidden 750 nm (1389 km) 
uden og 1.000 nm (1.852 km) 
med ekstratanke. 

Bell bygger fire prototyper 
af BA 609. Første flyvning ven
tes at finde sted i tredje kvartal 
af 2000, de første leverancer i 
2002. 

Stykprisen bliver 8-1 O mio. 
USD, inkl. Rockwell Collins 
I FA udstyr for to piloter og VFR 
glascockpit for en. 

Bell havde, da Farnbo
rough åbnede, modtaget be
stillinger på 68 fly fra 40 kunder 
i 16 lande, der har betalt 
100.000 USD i depositum pr. 
fly. Blandt kunderne er Heli
kopter Service i Norge (to stk.). 



,nefer klasse 

Da Schleichers meget succesfulde 15 meter klasse fly ASW 20 stod for 
udskiftning, skulle der vælges. 

Skulle man fortsætte som man slap med ASW 20 og konstruere et fly 
der kunne konkurrere i 15 meter klassen, og samtidigt tilbyde tipforlæn
gere, så flyet også kunne deltage i den nye endnu ikke officielle 18 me
ter klasse? 
Det blev et nej. Schleicher ville i stedet konstruere to forskellige typer. 

Et selvstændigt fly til hver af de to klasser. Martin Heide skulle stlt for 
ASH 26(E), et 18 meter klasse fly, hvor en motor til selvstart skulle være 
en mulighed. Gerhard Waibel skulle konstruere fuldblodsraceren til 15 
meter klassen - ASW 27. 

Af Ole Korsholm 

Gerhard Waibel 
DetvarGerhardWaibel himself, 
der sammen med den danske 
forhandler Erik Holten stod for 
præsentationen af ASW 27 på 
Arnborg. Og det var også 
Waibels eget personlige fly 
"VW', med kun fem starter på 
bagen, der stod til disposition. 

Gerhard Waibel er en af de 
største indenfor svæveflyv
ning. Han er meget udadvendt 
og har en enorm viden, som 
han gladeligt deler med os 
andre. Det har vi set til flere 
svæveflyveseminarer, og i 
denne omgang, hvor han ud-
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nyttede en dag med dårligt vejr 
til at give et foredrag omkring 
vingedesign og induceret 
modstand. 

Gerhard Waibel begyndte 
hos Schleicher i 1964, efter at 
han kort forinden havde afslut
tet sine studier ved den tekni
ske højskole i Darmstadt. I 
Darmstadt var Gerhard Wai
bel, sammen med bl.a. Wolf 
Lemke og Klaus Holighaus, 
involveret i konstruktionen af 
D36, der også blev stamfade
ren til Waibels første konstruk
tion hos Schleicher: ASW 12. 

I alt har Gerhard Waibel kon
strueret otte forskellige typer, 
tre åben klasse, tre standard 
klasse og to 15 meter klasse fly. 
Alle moderne, velflyvende og 
med til at holde Schleicher helt 
fremme i forreste række. 

15 meter klassen 
ASW 27 skal som før nævnt af
løse ASW 20, der lige fra sin 
debut i 1977 har været en stor 
succes. Den fejede simpelthen 
alle konkurrenterne i 15 meter 
klassen af banen. Først i 1981 

kom der igen seriøs konkur
rence, da Schempp-Hirth lan
cerede Ventus - og ikke mindst 
med Rolladen-Schneiders 
LS6, der siden 1985 og indtil 
Ventus 2 blev introduceret i 
1994, har høstet det meste i 15 
meter klassen. Waibels studie
kollegaer Holighaus og Lemke 
havde også læst på lektien! 

Der er altså gået nogle år, 
hvor Schleicher ikke rigtigt har 
været med helt fremme i 15 
meter klassen. Men det er de 
nu! Efter en lidt vanskelig start, 
hvor de fleste toppiloter havde 
valgt Schempp-Hirths Ventus 
2, er ASW 27 begyndt at blan
de sig i topstriden ved de in
ternationale konkurrencer. 
Dette har senest givet sig ud
slag i mange dagssejre og 
nogle pæne placeringer ved 
EM i Lezno i Polen og for-VM 
i Bayreuth i Tyskland. 

Den mindste! 
Der er ikke gået på kompromis 
nogen steder-det gælder bå
de vingegeometri, kroppen og 
størrelsen på halefinne og ha
leplan. 

Ved langsomflyvning udgør 
den inducerede modstand den 



En koncentreret Ole 
Korsholm før start. 

største del af den samlede 
modstand. Denne kan for
mindskes med stort sidefor
hold og til dels winglets. Derfor 
har ASW 27 et vingeareal på 
kun ni m2, der giver et meget 
stort sideforhold, samt små 
miniwinglets som holder sig 
modstandsneutrale ved høj 
hastighed. 

De ni m2 er det mindste, jeg 
har set på et fly med 15 meter 
spændvidde - selv en Std. 
Libelle har næsten 10% større 
vingeareal! 

Vingegeometrien er dob
belttrapez med en kraftig til
spidsning ud mod tipperne. 
Profilet er fælles med ASH 26, 
men er modificeret en smule 
ved vingeroden og vingetip
perne. Vingeundersiden, der 
har stor betydning ved hurtig 
flyvning, har en laminar strøm
ning indtil 95% af profilkorden 
- hvilket er langt efter rorspal
terne ! 

Man har dog valgt tvunget 
omslagspunkt fra laminar til 
turbulent strømning ved 92% 
profilkorde, hvor blæseturbu
latorerne er placeret. Disse 
blæseturbulatorer får deres 
luft fra fem NACA-indtag under 
hver vinge. NACA-indtagene 
har afløst de mere traditionelle 
luftindtagsdyser, der fandtes 
på forserieversionen. Disse 
luftindtag kostede 0,38 i glide
tal, mens de nye NACA-indtag 
kun yder 11 % af denne mod
stand- man må sige at der fin
tænkes ! 

Ud mod tipperne erstattes 
blæseturbulatorerne af zig
zag tape, da der simpelthen 
ikke er plads til bfæseturbula
torsystemet inden i de små ror
flader. Også foran NACA-luft
indtagene er der zig-zag tape 
- ellers ville luften bare fort
sætte henover luftindtaget! 

Man har prøvet at erstatte 
hele blæseturbulatorsystemet 
med de simplere og langt bil
ligere tape-turbulatorer, men 
det virkede ikke. Problemet er 
måske også, at tapeturbulato
ren ikke kan fastgøres netop 
ved 92% profilkorde, da det 
formentlig vil give balancepro
blemer med rorfladerne! 

Gerhard Waibel demontrerer 
nødafkast af førerskærm. 
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Miniwinglets'ene, der har 
zig-zag tape på indersiden, er 
virkelig ikke ret store, kun 27 
cm høje. De ligner små model
flyvevinger og skal bare tapes 
fast! 

Vandtankene er gummi
sæktanke, der normalt rum
mer 100 liter; men kan leveres 
som todelte med plads til 140 
liter. Er det ikke nok kan der 
yderligere monteres en 35 
liters kropstank! Vandtankene 
fyldes gennem de respektive 
udløbshuller, og helt fulde tan
ke tømmes på bare 3½ minut. 

Kroppen 
Alle hensyn til komfort- og sik
kerhedsmæssige betragtnin
ger er taget ved konstruktionen 

af kroppen, der er bygget i en 
blanding af glas- og kulfiber, 
Kevlar og et nyt materiale i svæ
vefly polyethylen. Polyethyle
nen har i en blanding med kul
fiber sparet vægt og bibeholdt 
sikkerhedscockpittets styrke. 

Udviklingen af kroppen har 
været forholdsvis let, da man i 
store træk har overtaget cock
pitsektionen fra ASW 248. 
ASW 27 har dog 3 cm mere 
plads, eftersom vingekorden 
er smallere, og vingeforkanten 
derfor er rykket lidt bagud. 
Bagkroppen er lidt mere ind
snøret og haleplanet er helt nyt 
med nyt profil, mindre spænd
vidde og lidt større tilspidsning. 

Der er lagt et stort arbejde 
i at optimere krop-vingeover
gangen, hvilket har givet en 

mere glidende overgang fra 
vinge til krop end det oprinde
ligt var tænkt. Samtidig er vin
geprofilet ændret lidt, så det er 
lidt tykkere fortil, mens bag
kanten er sænket en smule. 
Det betyder at omslagspunk
tet, hvor den laminare luft
strøm bliver turbulent, rykker 
lidt frem; men samtidig har 
man opnået at separations
punktet flyttes tydeligt mod 
bagkanten af vingen - og der 
spares en masse modstand. 

Både haleplan og halefinne 
er udrustet med zig-zag turbu
latortape på begge sider. Der 
er ikke haletank i finnen, da 
vandballasten i hovedvinger
ne ligger meget tæt på tyng
depunktet, og derfor kun giver 
minimale tyngdepunktstor-



skydninger. Der kan anbrin
ges et batteri eller blyklodser 
i halefinnen til at justere tyng• 
depunktet. 

Samling af flyet 
Til samling skal flapsene stå i 
position 1 eller 2. Står de i posi
tion L, risikerer man at kunne 
samle flyet uden at flapsene 
kobles korrekt, hvilket så opda
ges ved dagligt eftersyn(!). 

Vingerne vejer kun 58 kg pr. 
styk inkl. vandballastsække, 
og er lette at håndtere. De 
samles i gaffel og tunge og 

fastholdes med to hovedbolte, 
der sikres med en snaplås. 
Alle rorforbindelser og vand
ballastsystem kobles automa
tisk. Dog skal man lige huske 
af få udluftningsslangerne til 
vingernes vandballastsække 
ført igennem til kroppen. De to 
slanger skal efterfølgende 
monteres i en speciel holder i 
bagagerummet. Winglets'ene 
skal som før nævnt blot stikkes 
på plads og tapes. 

Når haleplanet skal mon
teres stikkes højderoret ind i et 
par styrebeslag, hvorefter sel
ve haleplanet skubbes på to 

ASW 27 under den danske sommerhimmel! 

tappe og fastgøres med en in
tegreret bolt. Der er altså ingen 
løsdele - udover stiftnøglen 
som bruges til at spænde bol
ten. Man skal passe lidt på bol
ten, der hænger lidt nedenud, 
og derved kan give skrammer, 
når haleplanet skubbes på 
plads. Overgangen mellem 
haleplan og halefinne er en del 
af haleplanet. Det giver en min
dre spalte, der tilmed er yderst 
let at tape. 

Endelig skal man selvføl
gelig huske at få monteres 
multiproben, der kører dyna
misk og statisk tryk, samt to-

DATA: 

3-dobbelte Schempp-Hirth 
luftbremser! 

talenergi. Alt i alt må man sige, 
at ASW 27'eren er et fikst lille 
fly at få sat sammen. 

Den efterfølgende håndte
ring på jorden er også let og 
behagelig. Hovedhjulet er godt 
placeret i forhold til tyngde• 
punktet og halehjul er stan
dard. Det kan også bemærkes, 
at krængerorene faktisk går 
helt ud til vingetipperne, men 
beskyttes godt af slæberen, 
der er en integreret det af wing
let'en. 

God plads 
Førerskærmen er hængslet 
foran og åbner meget højt. 
Hele instrumentpanelet følger 
med op. Dette sammen med 
den ret lave cockpitkant giver 
bekvemme ind- og udstig
ningstorhold. Førerskærmen 
er assisteret af en gasfjeder og 
lukkes med et håndtag i hver 
side af rammen. Nødafkast 
sker med to håndtag umiddel
bartforan de normale åbnings
håndtag. Derved frigøres fø
rerskærmen, der så skal skub-

Spændvidde: ......................................................... 15,00 m 
Længde: .................................................................. 6,55 m 
Vingeareal: ............................................................. 9,00 m2 

Sideforhold: ................................................................. 25,0 
Tornvægt: ................................................................ 235 kg 
Min./Max. vægt i førersæde: .............................. 70/115 kg 
Kropsbredde: .......................................................... 0,64 m 
Vandballast i vinger: ................................................... 140 I 
Do. i krop: ..................................................................... 35 I 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): .......................... 500 kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ............................... 35 kg/m2 

Do. (max.): ....................................................... 55,56 kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft; flaps 1 og 2): ........... 285 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed; flaps A): ......... 215 km/t 
Do. (flaps 3): ......................................................... 200 km/t 
Do. (flaps 4 og 5): ................................................. 180 km/t 
Do. (flaps L): ......................................................... 150 km/t 
Do. (spilstart): ....................................................... 130 km/t 
Do. (flyslæb): ........................................................ 170 km/t 
Do. (understel): ..................................................... 185 km/t 
Mindste synk ved (km/t) (35,56 kg/m2}: ••••• 0,52 m/s ved 85 
Bedste glidetal ved (km/t) 

(320 kg/500): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ved 1 00/50 ved 120-125 

Pris (excl. moms): ............... , ............................ DM 97.800 

Forhandler: 
L Erik Holten, Geelsvej 21 B, 2840 Holte. Tlf. 4242 0105 
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bes op, hvorefter den styres i 
bagkanten af en "bule" indtil 
den er fri af flyet. Instrument
panelet skubbes så op og det 
er frit at stige ud! Det hele lyder 
lidt omstændigt, men skal nok 
virke i praksis. 

Der er god plads i ASW 27. 
Som før nævnt er der mere 
plads end i ASW 24 og rigeligt 
plads til de mange personer i 
alle størrelser, jeg så prøvesid
de flyet. Personer et stykke 
over 1,90 m må også kunne 
finde plads. Også i bredden er 
pladsen fin. Kroppen er brede
re end samtlige konkurrenters 
- fra en til ti cm! Hvad vægten 
angår, er man med de max. 
115 kg også lidt foran de fleste 
konkurrenter. 

Pedalerne kan indstilles 
under flyvning. Ryglænet kan 
på jorden flyttes mellem 5 po
sitioner i bunden (ekstrahuller 
kan tilvirkes), mens hældnin
gen også kan justeres i luften 
vha. et håndsving. Nakkestøt
ten er en del afryglænet, men 
kan justeres lidt i hældning 
vha. to skruer. Siddekomforten 
er rigtig god. 

Håndtagene 

Cockpitindretningen er typisk 
Schleicher. Det hele oser af 
kvalitet, og håndtagene er lette 
at nå og anbragt som de plejer 
at være. 

I venstre side er flapshånd
taget placeret øverst og luft
bremsehåndtaget sidder lige 
under. Der er fin plads til albu
en. Trækkes luftbremsehånd
taget i bund påvirkes hjulbrem
sen. Nede på konsollen sidder 
trimindikatoren. Udløserhånd
taget til koblingerne sidder lige 
foran flapshåndtaget. 

I midten sidder styrepinden 
(!), der er forsynet med en 
udløser til trimsystemet. Lige 
til højre for er pedalindstillings
håndtaget placeret. På højre 
side i konsollen har vi hjul
håndtaget. Vandballasthånd
taget er placeret ved siden af 
ud mod cockpitvæggen. I hood
rammen er der placeret en frisk
luftsdyse og lige bagved hånd
taget til indstilling af ryglænets 
hældning. Instrumentpanelet er 
stort med plads til det hele. 

Der kan monteres to batte
rier i bagagerummet, og læn
gere bagude er der et par kraf
tige elastikker, hvor andre løs
dele kan anbringes. 
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Kan man ikke holde sig 
inden for vægtbegrænsningen 
fra 70-115 kg, kan der monte
res batteri/ballast i halefinnen 
eller indtil seks blylodder i 
næsen, der svarer til en pilot
vægt fra 2,5 til 15 kg. 

Flapspositioner 

Positionerne er nogenlunde 
som de plejer at være hos 
Schleicher, men af en eller an
den grund har man valgt at om
døbe dem, så man kan blive 
lettere forvirret. 

Flapsposition 1 er helt frem
me, altså størst negativt ud
slag. Derefter stiger talvær
dien indtil landingspositionen 
"I.'.' nås - fint nok. 

Men når flapsudslaget målt 
i grader skal beskrives, har 
man valgt at kalde flapspositi
on 2 for 0°. Det er i virkelighe
den den flapsposition, hvor 
vingens underside er plan (og 
luftstrømmen er laminar til ef
ter rorspalten), altså en flaps
position som normale svæve
flyvere vil kalde negativ. Flaps
position 3, hvor vingens over
side er nogenlunde plan, og 

Gerhard Waibel monterer en 
mini wing/et. 

som de fleste svæveflyvere vil 
kalde neutralpositionen, siger 
man haretflapsudslag på+ 12°. 

Jeg har i denne artiklen 
valgt at omdøbe fabrikkens 
talværdier ved simpelthen at 
trække 12° fra alle værdierne 
som er angivet i håndbogen. 
Så nu er flapsposition 3, som 
giver de bedste betingelser 
ved langsom ligeudflyvning 
tæt på hastigheden for bedste 
glidetal, efterfølgendeflaps0°. 
Den føromtalte position 2 
hedder nu+ 12° ! 

Det var meget om noget 
meget akademisk; men nu 
vender min horisont rigtigt 
igen! 

Starten 

I flyslæb anbefales flapsposi
tion 4 (+7,5°) hele vejen. Ha
lehjulet holdes i jorden til lige 
før flyet letter, da det giver en 
bedre retningskontrol og en 
tidlig letning. Rorvirkningen er 
i orden uden at være fremra-



gende idettidlige løb på jorden 
og ellers udmærket. ASW 27 
flyver godt stabilt etter slæbe
flyet og udsynet er godt. 

Erfarne piloter kan starte 
med flaps i position 2 ( + 12 °), da 
denne stilling giver bedre la
teral kontrol, specielt i sidevind. 
Flaps 4 sættes så ved ca. 50 
km/t og benyttes under resten 
af slæbet. På korte baner eller 
med tung vandballast kan flaps 
5 (+ 12°) benyttes indtil man er 
vel i luften, hvorefter flaps 4 igen 
anbefales p.gr.a. trimningen. 
Største tilladte sidevindskom
ponent er 35 km/t. 

Til flyslæb benyttes en bug
ko bl i ng placeret et stykke 
bagud fra flyets næse. Derfor 
kan optræk af understellet 
godt udføres under slæbet. 
Bundkoblingen til spilstart sid
der lige foran hjulet og dækkes 
når hjullemmene lukkes. Op
træk af understellet virkede 
OK, men jeg blev noget over
rasket i første forsøg, da hjul
håndtaget faldt af! 

Fri flyvning 
Flyvestillingen er normal med 
et godt udsyn fremad og frem
ragende resten af vejen rundt. 
Man sidder godt langt fremme 
i cockpittet og de lave cockpit
sider bidrager til det gode ud
syn trods det brede cockpit. 

ASW 27 føles som et lille 
vendbart fly, der flyver rimeligt 
stabilt - den er måske en anel
se levende omkring tværak
sen - og reagerer direkte på 
rorudslag. Den har en fin ror
harmoni, så man lærer den 
meget hurtigt at kende. Der er 
en lille smule rortryk p.gr.a. 
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friktion; men jeg havde det 
indtryk, at det er med vilje fordi 
Gerhard Waibel foretrækker 
det sådan! 

ASW 27 kan trimmes til 
hele hastighedsspektret. Trim
knappen sidder på styrepin
den og udløser og trimmer. 
Skal trimningen være helt nøj
agtig kan trimindikatoren bru
ges til at finindstille. I princippet 
skal flyet trimmes ved 100 km/ 
tog flaps 3 (0°), hvorefter det 
skal passe nogenlunde til det 
hele; men det gør det nu ikke 
helt. 

Etter optræk og indgang i 
kurve fandt jeg det nødvendigt 
at trimme lidt tilbage, ligesom 
det også var nødvendigt at 
trimme en tak frem når det 
skulle flyves hurtigt. Man kan 
sige, at det jo er meget natur
ligt; men der findes flapsfly, 
hvor det ikke er nødvendigt! 

Yderst med tipperne erstattes 
blæseturbulatorerne af zig
zag tapeturbolatorer. 

Flaps under flyvning 
For lige at nævne min sidste 
anke med det samme, så me
ner jeg også, at der mangler 
en flapsstilling et sted mellem 
positionerne 2 og 3, altså fra 
O O til + 12 ° . Der findes godtnok 
en, nemlig position A (+2°) ; 
men det er ikke en decideret 
flyvestilling, men en der benyt
tes til (begrænset) kunstflyv
ning. Detdermanglereren po
sition ved ca. +6°. 

Bevares der er da flapsstil
linger nok at tage vare på, og 
man kan da også vælge posi
tionen selv om der ikke er no
get hak at sætte håndtaget i; 
men alligevel ... der mangler li
gesom en position til halvhur
tig ligeudflyvning. Det gælder 
specielt fordi flapshåndtaget 
sidder halvhøjt placeret, så 
venstre arm flagrer lidt i lutten. 
Man kan dog støtte med albu
en på konsollen (og så ligner 
man en gammel ægypter!). 

Ellers er flapspositionerne 
1, 2 og 3 til ligeudflyvning-der 
er ingen hastighedsforslag i 
cockpittet, det må man føle sig 
til/lære hen af vejen. Flaps 1 
(+14,5°) er til høj hastighed. 
Flaps 2 ( + 12 ° ) benyttes mest 
mellem termikboblerne. Flaps 
3 benyttes ved hastigheder 
tæt på bedste glidetal. 

Optræk og indgang i kurve 
fungerer fint. Kun trimningen 
kan være småirriterende. Flaps 
4 ( + 7,5 °)benyttestil centrering 

og drej i turbulent termik, mens 
flaps 5 ( + 12 °) er til krappe 
kurver i termikkens kerne. 

Jeg har indtryk af, at flyet 
stiger godt sammenlignet med 
andre fly. Følingen med termik
ken er rigtig god og korrektio
ner kommer prompte. ASW 27 
ligger fint ved flaps 5 og 80-85 
km/t. Sikkert pga. winglets'ene 
kan den flyves ret langsomt 
uden tendens til at hugge. 

Tiderne for kurveskift er 
udmærkede uden dog at cho
kere. Flaps 3 (0°, 100 km/t):ca. 
3,3 sek. Flaps 4 (+7,5° , 85-90 
km/I): ca. 3,8 sek. Flaps 5 ( + 12 °, 
80-85 km/t): ca. 4 ,3 sek. Støj
niveauet er generelt lavt, men 
øges dog ved større hastighed. 
Ventilationen er rigtig god og 
støjsvag. Der er luftindtag foran 
og regulerbar dyse i højre side. 

Langsom flyvning 
Langsomflyvningsegenska
berne er godmodige og stall
egenskaberne er i orden. ASW 
27'eren advarer med høj næse 
og lette rystelser. Trækkes der 
yderligere kommer stall'et, 
hvor den kan tabe en vinge til 
begge sider. Ret store kræn
gerorsudslag er mulige uden 
at der tabes en vinge. Udret
ningen kommer straks man 
slækker på trækket. 

Stallhastigheden med flaps 
L og 5 ligger på ca. 70 km/t. 
Flyet er nemt at styre op til stall 
og taber venstre vinge i stall'et. 
Med flaps 4 stall 'er den om
kring 72 km/t, der er mere bul
der og den kan hugge lidt lige 
før stall. Flaps 3 (neutral) giver 
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et mere markant stall ved ca. 
75 km/t. Ved stall under drej ta
bes en vinge nogenlunde som 
ved stall ligeud. Sideglidning er 
let at udføre og meget effektiv; 
men noget man formentlig al
drig vil have brug for. 

Landing 

Til landing benyttes først flaps 
4 eller 5 indtil man er helt sikker 
på at have højde nok til landin
gen. Så sættes flaps L, hvor 
flapsene går til +35 ° og kræn-

gerorene løftes til +6 °. Sam
men med de meget effektive 
tre-dobbelte Schempp-Hirth 
luftbremser kan der udføres 
meget stejle anflyvninger. 

Ved kraftig blæst anbefales 
det ikke at benytte flaps positi
on L, da risikoen for underskyd
ning er stor. Skal man reducere 
flapsudslaget fra L til 5 eller 4 
skal hastigheden være mindst 
90 km/t. Indtil man er øvet i brug 
af flaps til landing anbefales det 
at benytte flaps 5. 

Udfladningen skal foregå i 

ordentlig tid for at sikre en to
punktslanding, da flaps L giver 
en noget lav næsestilling (og 
der derfor er et stykke vej rundt). 

På jorden holdes pinden helt 
tilbage, da dette giver en bedre 
retningsstabilitet i sidevind og 
giver en bedre bremseevne på 
hjulet. Benyttes flaps L til lan
ding, behøver man ikke at æn
dre på denne stilling efter 
landing. Benyttes flaps 5 anbe
fales det at sætte flaps 1 efter 
sætning for at hindre at flyet 
hopper i luften igen og for at bi-

"-===,=====1~\:::::=====--'J 

u 
----------------•,,_,__ ___________ _ 

FLYV • FEB. 99 

Foto: M. Miinch 

beholde krængerorsvirkningen 
længst muligt. 

Afløbet er behageligt på det 
store gummiaffjedrede hoved
hjul. Hjulet er i øvrigt specielt 
energiabsorberende i tilfælde 
af en meget hård landing. Den 
hydrauliske hjulbremse er me
get effektiv og let at dosere. 
Vandballast bør smides før lan
ding, men i nødstilfælde kan 
man godt lande med fuld vand
ballast. Max. sidevindskompo
nent til landing er 37 km/t. 

Glldetallet? 

Som det ses af de af fabrikken 
opgivne data, skal ASW 27 
have nogle forrygende præ
stationer; men om den virkelig 
har et glidetal på mellem 48 og 
50, som Schleicher hævder, 
det mangler der endnu et 
uvildigt bevis for. 

Velflyvende 

Der er dog ingen tvivl om at 
ASW 27 er et dejligt velflyven
de svævefly, som man hurtigt 
lærer at kende og udnytte op
timalt, og som har et godt gli
detal. Men skulle glidetallet 
kun vise sig at være på 45 eller 
46, så vil ASW 27 stadig gøre 
sig godt i konkurrence-det er 
allerede blevet bevist! • 

17 



Af Hans Kofoed 

Der er sA mange fly at se,-, at mange gæster 
til Farnborogh International Ikke når ind i de 
store udstillingshaller, og der er der ellers nok 
at se pA - det er ikke bare "stumper" til fly og 
motorer. 

PI mange stande er der fx modeller af hvor
dan fabrikkernes konstruktører tænker sig at 
fremtidens fly skal se ud. Især de russiske ud
stillere var leveringsdygtige i projekter, hvor 
af færreste dog nok bliver realiseret. 

Et helt nyt koncept for søfly blev vist af 
Warrior (Aero-Marfne) Ltd., desværre kun i form 
af billeder og modeller af Centaur, et sekssæ
det amfiblefly. 

Slank krop 

Centaur bærer i høj grad præg 
af, at selv om konstruktøren 
James Labouchere er uddan
net som flyingeniør, så har han 
også arbejdet med hurtige bå
de, og Centaur kombinerer der
for avancerede konstrukti
onsprincipper fra skibs- og fly
industrien. 

Skroget har således ikke 
den klassiske flyvebådsform, 
men er inspireret af den sene
ste tids udvikling inden for 
slanke yachts og færger. Mo-
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delforsøg modeller viser at Ce
naur kan opnå høj hastighed 
mens den endnu flyder og at 
der ikke opstår en "modstands
pukkel", når den begynder at 
løfte sig. Det resulterer i en 
krop med mindre hydrodyna
misk shock-loading, struktur
vægt og modstand (både hy
dro- og aerodynamisk). 

Forsøgene blev udført med 
to fritflyvende modeller i gan
ske stor skala 1 :5. Det er en 
størrelse som de klassiske fly
vebådsfabrikanter Saunders-

Roe og Martin anvendte og 
som viste sig at give målere
sultater, der svarede til hvad 
man kom ud for når man gik 
over til fuld størrelse. 

Konstruktørerne siger, at 
Centaur kan løfte mellem 20 
og 60 % mere end andre søfly 
med samme motoreffekt og 
mener at flyet er mere effektivt 
end noget andet søfly, ja, det 
er endda konkurrencedygtigt 
med mange aktuelle landfly. 

Desuden vil Centaur kunne 
operere i bølger, der er 80% 
kraftigere end hvad tilsvarende 
konventionelle søfly kan kape
re. Kropformen betyder også, 
at start- og landingsteknikken 
svarer til den der anvendes på 
populære landfly. 

Foldevinger 

Centaur skal have foldbare 
vinger, ikke så megetfor at spa
re hangarplads som for at gøre 
det muligt at "lægge til kajs" i 
havne og marinaer med be
grænset plads· - et fly med en 
spændvidde på 12 meter kræ
ver ganske megen manøvre
plads! 

Til manøvrering ved lave 
hastigheder er der en vand
stråledyse i stævnen, med en 

Farnborough 
International 

effekt på 8,8 hk. Den kan be
væges 360 grader og gør det 
muligt for flyet at dreje på ste
det og taxie med en fart på 
seks knob. Og så er den me
get stilfærdig. 

Centaurs struktur er helt og 
holdent af komposit. Materia
ler og processer er de samme, 
som bruges i bådeindustrien 
og til nogle flypontoner, og 
man undgår derved korrosi
onsproblemer. 

Flyet konstrueres til at tage 
"normalt åndende" stempelmo
torer (Continental 10-550, Ly
coming 10-540) eller turbola
dede motorer på 280 - 31 O hk. 

Standard VFR avionicsud
styr bliver Allied Signal King 
Silver Crown. Som ekstraud
styr kan installeres IFR avio
nics, HF skibsradio, to-akset 
autopilot og vejrradar. 

Flyet skal kunne tage seks
syv personer, heraf to i cock
pittet. Det certificeres efter JAR-
23 reglerne. 

Markedet 

Der er over 10.000 søfly i brug 
verden over, og så er den tidli
gere Østblok og Kina endda ik
ke regnet med. Af disse har ca. 
8.000 fire til otte sæder, og om-
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kring 800 anvendes kommer
cielt. 

Flådens gennemsnitsalder 
er omkring 30 år og mange fly 
holdes kun i live takket være 
kostbare periodiske eftersyn. 
Det gælder de fleste af den 
mest populære type, De Ha
villand DHC-2 Beaver. Den 
fremkom for mere end 50 år 
siden, men er stadig efter
spurgt og stiger derfor i værdi. 

Det er især som afløser for 
Beaver, at Centaur er bereg
net, og folkene bag det nye fly 
mener, at kan de blot opnå at 
erstatte 2,5% af de fire-otte
sædede søfly, vil investeringen 
i programmet være tjent ind. 

Hvor, hvornår 
- og hvor meget 
Warrior (Aero-Marine) Ltd. er 

Fabriksny 

Engine Continental I0-550-G 
TBO 2,000 hrs 
Propeller McCauley, 3-blade, 
Constant Speed, 73" Diameter 
Seats 4 
Gross Weight 3,368 Ibs (1,528 kg) 
Empty Welght 2,225 Ibs (1,009 kg) 
WingSpan36' l"( llm) 
Max Cruise Speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range and Endurance (w/Reserve) 
1,130 nm/6.7 hrs al 9,000 ft 
Service Celllng 20,000 ft (6,096 m) 
Horsepower 280 MCP 
Max Takeoff Welght 3,368 Ibs ( 1,528) 
Max Useful Load 1, 143 Ibs (519 kg) 
Max Landing Weight 3,200 Ibs (1,452 kg) 
Max Usable Fuel 89 gal (3371) 
Best Rate of Climb Airspeed I 05 KIAS 
Max Rate of Cllmb Sea Level 1,200 fpm 

FORHANDLER: s 
~...,. 

Centaur 

300 hk Lycoming 10-540 

et konstruktionskontor og har 
ikke selv værkstedsfaciliteter. 
Man har truffet aftale med CMC 
Ltd. om at dette firma skal 
fremstille en prototype, når fi
nancieringen af Centaur-pro
grammet er i hus. 

Spændvidde ................................................... 12,8 m 
Længde •.....................•.••.•••..•.••••••.•.•.••....•...... 11,1 m 

CMC Ltd., der har hjemsted 
på Old Sarum flyvepladsen 
ved Salisbury, er oprettet af lan 
Chichester-Miles til at stå for 
udviklingen af hans fireperso
ners jetforretningsfly Leopard. 

Bredde, foldede vinger .....................•........•...... 4,6 m 
Højde ................................................................. 3,5m 
Tornvægt .....................................•.•.•.•..•...... 1.100 kg 
Fuldvægt ..........•..........................•............... 1.814 kg 
Max. brændstof .............•.........•....•......•....•..... 354 kg 
Max. betalende last .....•.................................. 550 kg 

Flyvs udsendte medarbej
ders spørgsmål om hvornår en 
prototype kan være i luften 
blev ikke besvaret, men "de 
første ti fly kan ventes at være 
afleveret mindre end fire år ef
ter at financieringen er på 
plads". 

Max. betalende last med fulde tanke .............. 264 kg 
Max. rejsehastighed 5.000 fod ..•.....•••••..... 235 km/t 
Rækkevidde 
med max bet. last ........................................ 370 km 
med 270 kg bet. last ................................. 2.200 km 

Startstrækning til 15 m 
vand ............................................................... 362m 
land .....................................•......................... 286 m 

Prisen anslås til mellem 
USD 500.000 og 575.000 
(1998 prisniveau). • 

Stigetld til 10.000 fod ...............•.................. 13,4 min. 

~ 
MOONEY 

your private airliner 

Fabriksny 

Engine Lycoming 11O-540-AFIA 
TBO 2,000 hrs 
Propeller McCauley, 3-blade, 
Constant Speed, 75" Diameter 
Seats 4 
Gross Weight 3,368 Ibs (1 ,528 kg) 
Empty Weight 2,268 Ibs (1,030 kg) 
Wing Span 36' I" (l im) 
Max Cruise Speed 200 KTAS at 13,000 ft 
220 KTAS at 25,000 ft 
Range and Endurance (w/Reserve) 
1,070 nm/6. 7 hrs at I 3,000 ft 1,050 nm/ 
6.0 hrs at 25,000 ft 
Horsepower 270 MCP 
Max Takeoff Weight 3,368 Ibs ( 1,528 kg) 
Max Useful Load 1,100 Ibs (500 kg) 
Max Landing Weigbt 3,200 Ibs (1,452 kg) 
Max Usable Fuel 89 gal (337 I) 
Best Rate of Cllmb Alrspeed I 05 KIAS 
Max Rate of Cllmb Sea Level 1,230 fpm 

SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +45 7650 0100. Fax +45 7533 8618 

På lager 

Mooney 231 sælges 
TTAF 2700 hrs. TT eng. 
since overhaul 150 hrs. 
TTprop 10 hrs. 
KMA20, 
KT76A 
KR85 
KJ225 
KYl97 
KXl70B 
KT203 
KNS80 
ELTKING 
Stand by vacuum. 
4 place oxygen 
4 place intercom 
Century 41. 
Ny maling i 1994. 
Dansk LOB, september 1998. 

Salg, service og 
reparation af MOONEY 



Døde 

Svæveflyveren 
Peter Riedel 
Den tyske svæveflyvepioner 
Peter Riedel døde den 6. no
vember, 93 år gammel. 

Han var med fra begyndel
sen, deltog i 1920 som den 
yngste ( 14 år} i den første svæ
veflyvekonkurrence på Was
serkuppe med et selvkonstru
eret og -bygget biplan og fik i 
1932 Sølv C nr. 7. 

Riedel, der var uddannet 
som ingeniør og trafikflyver, 
udførte i 1936 de første termik
flyvninger i Sverige og Dan
mark og var den første, der 
svævefløjover Øresund ( den 7. 
juni 1936). 

11937 blev han nr. 1 i de ame
rikanske svæveflyvemesterska
ber i Elmira og samme år udførte 
han en termikflyvning over 
byen New York på syv timer. 

Riedel, der en tid var pilot i 
Lufthansa, var under Anden 
Verdenskrig flyveattache i 
Stockholm. Efter krigen arbej
dede han for Pan American 
Airways, bosatte sig i USA og 
blev amerikansk statsborger. 

Som pensionist genoptog 
han svæveflyvningen, fløj i 
1970 i en Ka 6 over 500 km fra 
Wasserkuppe til Frankrig og 
erhvervede derved den tredje 
diamant til sit Guld-C. 

Hans trilogi over sit svæ
veflyverliv, Erlebtes Rhonge
schichte 1911-1939, er måske 
det bedste, der er skrevet om 
tysk svæveflyvnings historie. 

J.T. 

Afdelingsingeniør 
Bent Faust 
Jørgensen 
Den 3. januar døde afdelings
ingeniør Bent Faust Jørgen
sen, 64 år gammel. Han blev 
cand. polyt. i 1965, og umid
delbart efter at have aftjent sin 
værnepligt i Flyvevåbnet blev 
han ansat i Flyvematerielkom
mandoen, hvor han i 1987 blev 
chef for jordmaterielsektionen. 

Oberstløjtnant 
J.B. Danielsen 
Den 17.januarafgikoberstløjt
nant Jens Børge Danielsen 
ved døden, 84 år gammel. 

Han var linjeofficer i Hæren 
(7. Rgt.), da han i 1939 kom på 
Hærens Flyveskole på det sid
ste flyverhold inden Anden 
Verdenskrig og fik sine vinger 
samme år. 

I de sidste besættelsesår 
var han i Sverige, hvor han 
gjorde tjeneste ved Flygvapnet 
(dykbomberne Northrop B 5 
og SAAB B 17} og i Den Dan
ske Brigades flyverstyrker. 

Ved oprettelsen af Flyve
våbnet overførtes han til dette 
og gjorde bl.a. tjeneste ved 
Flyverkommandoen, en tid 
som chef for personel- og ud
dannelsessektionen. 1955-56 
var han administrationsofficer 
ved Flyvestation Ålborg, hvor
efter han blev flyveattache ved 
ambassaden i London. 

(!) c:IMBER.Al:R 
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I 1962 kom oberstløjtnant 
Danielsen til Flyvemateriel
kommandoen som chef for ad
ministrationssektionen, hvor
efter han 1966-70 var chef for 
Flyvevåbnets Reserveoffi
cersskole. 

1970-71 var han cheffor Fly
vestation Vedbæk og derefter 
for Flyvevåbnets Specialskole. 
Han blev pensioneret i 1974. 

60år 

Direktør 
Ole Dietz 

Direktør Ole Dietz, Maersk Air 
kan den 8.februar fejre sin 60 
års fødselsdag. 

Ole Dietz er HD fra 1967, 
statsautoriseret revisor fra 
1969 og videreuddannet på 
Harvard Business School i 
1979. 

I 1972 kom Ole Dietz til 
Maersk Air fra revisionsfirmaet 
C. Jespersen og blev ansat 
som økonomichef. I 1981 fulg
te udnævnelsen til vicedirektør 
og stedfortræder for den admi
nistrerende direktør, hvilken stil
ling Ole Dietz fortsat beklæder. 
I 1997 tiltrådte Ole Dietz tillige 
posten som administrerende 
direktør for Maersk Air's datter
selskab Star Air. 

Ole Dietz beklæder desu
den en række bestyrelsespos
ter indenfor Maersk Air Grup
pen, herunder som næstfor
mand for Novia Gruppen og for 
Estonian Air. 

EDB-konsulent 
Vagn Jensen 
Vagn Jensen, der søndag den 
7. februar fylder 60 år, har si
den midt i 70-erne været invol
veret i organisationsarbejde 
indenfor flyvning, først i Kon-

gelig Dansk Aeroklubs Mo
torflyverråd og siden 1981 i 
Dansk Motorflyver Union, hvor 
han også er kasserer. 

Konkurrenceflyvning har 
altid stået Vagn Jensens hjerte 
nær, og han har i en årrække 
organiseret danske og nordi
ske mesterskaber i rally- og 
præcisionsflyvning. 

Vagn Jensen er medlem af 
Kongelig Dansk Aeroklubs be
styrelse og i den egenskab li
geledes formand for KDA's 
Uddannelsesudvalg, der sty
rer igangsætningen af JAR
FCL i motorflyveklubberne. 

Han er formand for Federa
tion Aeronautique Internatio
nales udvalg for rallyflyvning 
og præsident for den interna
tionale jury ved det kommen
de verdensmesterskab i præ
cisionsflyvning i New Zealand. 

Der er reception fredag den 
5. februar kl. 12 - 15 i Kristrups 
Selskabslokaler, Byvænget 9 
i Randers. 

Udnævnelse 

Generalmajor 
Leif Simonsen 
Oberst Leif Simonsen ud næv
nes til generalmajor i Flyve
våbnet den 1. marts og over
tager fra samme dato posten 
som chef for Forsvarsstabens 
Personelsektion efter kontre
admiral Poul Schriver, der af
går med pension. 

Leif Simonsen (pilotnavn 
SIM) begyndte som konstabel
elev i Flyvevåbnets admini
strationslinje i 1961, 16 år 
gammel, flyttede til raketterne 
og gennemgik officersskolen, 
inden han i 1971 blev pilot. 

Han fløj Draken og fortsatte 
hermed, efter at han blev for
sat til Flyvertaktisk Kommando 
(FTK). Han gennemgik Empire 
Test Pilots School i England og 
Forsvarsakademiet og kom i 
1983 til Skrydstrup, først som 
chef for ESK727 (F-16), deref
ter som operationsofficer. 

I 1990 kom han tilbage til 
FTK, og i 1994 blev han stabs
chef, men allerede året efter 
kom han til Forsvarsstaben 
som chef for dennes udviklings
afdeling. Fra januar til decem
ber sidste år var han under 
uddannelse ved Royal College 
of Defence Studies i Lond0on. 
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Danske 
svæveflyverekorder 
OVERSIGT: 
National rekord (danmarksrekord) -

D Åben klasse 
D Max. 15 m spændvidde 

Lokal rekord -
(D) Åben klasse · 
(D) Max. 15 m spændvidde 

National rekord (danmarksrekord) - flersædet svævefly (max. 20 m sp.) 
D2 

Lokal rekord - flersædet svævefly: (max. 20 m spændvidde) 
(D2) 

National rekord for kvinder (danmarksrekord): 
D F åben klasse 
D F max. 15 m spændvidde 
D2 F Flersædet svævefly (max. 20 m spændvidde) 

ASW27. 
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D -åben klasse- national rekord 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW20 20.04.97 
C Ud og hjem 633,56 km Ib Braes Nimbus 2 1976 
d Distance trekant -FAI 821,40 km Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
e 100 km trekant 148,38 km/t Ole Stamp Nimbus 3 1992 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 141,53 km/t Stig Øye ASW20B 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Nimbus 1991 
i 750 km trekant 108,30 km/t Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 7.800 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 
I Absolut højde 11.100 m Ib Møllebro Hansen SGS 1-34 1982 

m 300 km ud og hjem 124,01 km/t Jan Sneholm Hansen Nimbus 2 1990 
n 500 km ud og hjem 143,32 km/t Jan Walther Andersen Nimbus 2 1989 
0 Fri distance 3 vendep. 755, 17 km Ib Wienberg Ventus CT 1996 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 750 km. 

D -max. 15 m spændvidde - national rekord 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW20 1997 
C Ud og hjem LEDIG min. 600 km. 
d Distance trekant -FAI 821,40 km Finn Thierry Andersen Mosquito 1982 
e 100 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant " FØRES IKKE ; 

" 

g 300 km trekant 141,53 km/t Stig Øye ASW20B 1984 
h 500 km trekant 127,58 km/t Ib Braes Mini-Nim but 1991 
i 750 km trekant 108,30 km/t Finn Therry Andersen Mosquito 1982 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding ' ,: :-,:; FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

_,_, ..... ····-· ··-- ··-····· 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 120 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 110 km/t 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min 600 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 

{ D) -åben klasse- lokal rekord 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl-Erik Lund ASW20 20.04.97 
C Ud og hjem 633,56 km Ib Braes Nimbus 2 1976 
d Distance trekant -FAI 604,00 km Per Winther LS4 1987 
e 1 00 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant 122,03 km/t Edvin Thomsen Nimbus 3 T 13.08.97 
g 300 km trekant 110,80 km/t Edvin Thomsen Nimbus 3 T 1996 
h 500 km trekant 95,40 km/t Ib Braes Nimbus 2 1976 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 

- · --·· · · · --- ·· · --·· .. 
FØRES IKKE .. 

I Absolut højde ' FØRES IKKE 
m 300 km ud og hjem 104,90 km/t Ib Braes Mini Nim- 1978 

bus 
n 500 km ud og hjem 83,50 km/t Niels Ebbe Gjørup Pik-20 B 1984 
0 Fri Distance 3 vendep. 755,17 km Ib Wienberg Ventus CT 20.07.96 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 
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D2- Flersædet svævefly- national rekord (max. 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 559,42 km Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
d Distance trekant FAI 561,5 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 1997 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant 

' 
· FØRES IKKE 

g 300 km trekant 129,10 km/t Finn Th Andersen og Ingo Renner Janus C 1982 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 6.820 m Peter Taarnhøj og Petra ROhenbeck Janus A 1989 
I Absolut højde 9.217 m Peter Taarnhøj og Petra Ruhenbeck Janus A 1989 

m 300 km ud og hjem 117,50 km/t Edvin Thomsen og Finn Th. Andersen Janus 1984 
np 500 km ud og hjem 110,84 km/t Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 600 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 

( D 2) -Flersædet svævefly - lokal rekord (max. 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 380,26 km Hans Jensen og Preben Hove G-103 Twin li 1993 
d Distance trekant FAI 561,50 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant 97,40 km/t Poul R Kristensen og Dan M Ander- Duo Discus 22.07.96 

sen 
g 300 km trekant 99,97 km/t Dan M Andersen og Agnes M. Jensen Duo Discus 10.08.97 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE ....... . ....... , 
I Absolut højde ·- FØRES IKKE 
m 300 km ud og hjem 99,19 km/t Ole Stamp og Henrik Lauridsen Duo Discus 21.07.96 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t. 
0 Fri distance 3 vendep. 561,50 km Kaus V.Pedersen og Jan S.Hansen Janus CE 20.04.97 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D2- Flersædet svævefly- national rekord (max. 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 559,42 km Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
d Distance trekant FAI 561,5 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 1997 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 129,10 km/t Finn Th Andersen og Ingo Renner Janus C 1982 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 6.820 m Peter Taarnhøj og Petra ROhenbeck Janus A 1989 
I Absolut højde 9.217 m Peter Taarnhøj og Petra ROhenbeck Janus A 1989 
m 300 km ud og hjem 117,50 km/t Edvin Thomsen og Finn Th. Andersen Janus 1984 
np 500 km ud og hjem 110,84 km/t Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
0 Fri distance 3 vendep. 

11 LEDIG min. 600 km. 11 

p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 
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{D2)- Flersædet svævefly- lokal rekord (max 20 m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 380,26 km Hans Jensen og Preben Hove G-103 Twin li 1993 
d Distance trekant FAI 561,50 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 100 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant 97,40 km/t Poul R Kristensen og Dan M Ander- Duo Discus 22.07.96 

sen 
g 300 km trekant 99,97 km/t Dan M Andersen og Agnes M. Jensen Duo Discus 10.08.97 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding ; : : FØRES IKKE 

'- H• 

; FØRES IKKE I Absolut højde 
.. .. 

m 300 km ud og hjem 99,19 km/t Ole Stamp og Henrik Lauridsen Duo Discus 21.07.96 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t. 
0 Fri distance 3 vendep. 561,50 km Kaus V.Pedersen og Jan S.Hansen Janus CE 20.04.97 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D F -åben klasse - national rekord for kvinder 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller Ka8 1966 
b Målflyvning 174,35 km Agnes M Jensen Nimbus 3 1995 
C Ud og hjem 333,05 km Gitte Munk Larsen Ventus 17,6 08.08.97 
d Distance trekant -FAI LEDIG min. 500 km 
e 100 km trekant 102,87 km/t Birgitte Ørskov LS 3a 09.08.97 
f 200 km trekant : ... 

.. 
: FØRES IKKE 

g 300 km trekant 93,83 km/t Agnes M Jensen Ventus C 1994 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding ; .. FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE .... . .. .. --- · · · • 

m 300 km ud og hjem 100,25 km/t Agnes M Jensen Nimbus 3 1992 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 500 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D F -max. 15 m spændvidde - national rekord for kvinder 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller Ka 8 1966 
b Målflyvning LEDIG min. 400 km. 
C Ud og hjem LEDIG min. 400 km. 
d Distance trekant-FAI LEDIG min. 400 km. 
e 100 km trekant 102,87 km/t Birgitte Ørskov LS 3a 09.08.97 
f 200 km trekant : FØRES IKKE .. 
g 300 km trekant LEDIG min. 80 km/t 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding .. FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 
m 300 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 400 km 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 400 km. 
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Kommentarer 
De to Super King Air 200 OY
GEU og 'W ejes af Raytheon 
Aircraft Credit Corporation og 
opereres af Aviation Assistan
ce på opdrag for FN i Langbor
tistan og lignende steder. De 
er bygget i 1989 og har senest 
været på indisk register som 
VT-SAD og VT-SAE. 

Rallye OY-GBH er fra 1979, 
ex D-EGGH, 

Beech 1900D Airliner OY
JRV er fabriksny, men var alli
gevel oprindelig på ameri
kansk register som N23381. 

Learjet 35A er fra 1984, ex 
N7007V, Citation li OY-TBA fra 
1983, ex N63TM. 

Rettelser 
Der var desværre en fejl i be-
retningen i forrige nummer om 
den bornholmske Baby OY-
ADX. Luftdygtighedsbeviset 
udløb først 4. maj 1979, ikke 
1957. 

Der mangler også sletnings-
dato for Sterlings Boeing 737 
OY-SBN. Datoen er 6.12.1998. 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

GBH M.S. Rallye 11 OST 3297 3.12. Børge Hosbond, Hobro 
GEU Beech B200 BB-1341 24.11. Aviation Assistance, Roskilde 
GEW Beech 8200 BB-1342 12.12. Aviation Assistance, Roskilde 
HSM Schweizer 269C S 1773 29.12. Peter Korsholm Hansen, Rødvig 
JAD Piper PA-32R-301 T 3257065 1.12. Air Alpha, Odense 
JRV Beech 1900D UE-338 9.12. Danish Air Transport, Vamdrup 
LJA Learjet 35A 594 11 .12. Air Alpha, Odense 
TBA Cessna 550 550-0457 12.11. Nilan A/S, Hedensted 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AIS PiperCub 17.12. B. Maaskant, Middelfart Solgt til Tyskland 
DMH Beech 35 27.11. Danish Aircraft Owners, Solgt til USA 

Roskilde 
HER AS 350 Ecureuil 15.11. Air Alpha, llulissat Lejeperiode udløbet 

Ejerskifte 

OY- Type 

AXV Spatz 

Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

Djurslands Svæveflyveklub 

Danfoss, Nordborg BOS Fan Jet Falcon 
BDU PA-28-140 
CDB TB-20 
CDC P.68C 
CHR PA-28-151 
PAB Cessna F 406 

PBG Cessna F 406 
PRS M.S.8808 
TOZ PA-28-151 
TRY PA-28R-200 
XCD Club Libelle 205 

21.12. Dansk Svæveflyvehistorisk 

22.12. 
4.1. 

30.12. 
1.12. 

16.12. 
9.12. 

22.12. 
15.12. 
16.12. 
22.12. 

7.1. 

Klub 
Air Alsie, Sønderborg 
Carsten H. Jepsen, Viborg 
Kenneth Arly Larsen, Brønshøj 
FLS Real Estate, Valby 
Bosjef ApS, Kastrup 
Muninn Aviation, Risskov 

T J Handelsselskab, Nørager 
Capenhagen Airtaxi, Roskilde 
Køkkenland A/S, Herlev 
Center Air, Roskilde 
NAC Nordic Aviation 
Contractors, Skive 

Alebro Corporation, Seir. Felding H5 Airservice, Stauning 
Michael Nielsen, Randers + Reklame Service, Randers 
Bosjef ApS, Kastrup Center Air, Roskilde 
Arne Thomassen, Randers Frede Stadsgård, Randers 
Mogens Sakslev Andersen, CarstenVedelsparre, Roskilde+ 
Roskilde 



MiG-15 på Bornholm 
Af Carsten Bak 

Jeg er kriminalassi
stent i Københavns 
Politi og deraf med
lem af Politiets flyve
klub. Under en af fly
veklubbens ture, i det
te tilfælde til Born
holm, fik jeg set et 
gammelt billede af et 
polsk MiG-15 jetfly, 
der stod solidt fast i 
græsset på Rønne 
lufthavn. Billedet var 
fra 1953, men da jeg 
på daværende tids
punkt endnu ikke var 
født, så har jeg ingen 
erindringerom,hvo~ 
for dette polske jetfly 
besøgte solskinsøen 
i Østersøen. 

Jeg blev nysgerrig 
og begyndte at un
dersøge sagen. 

Mønster soldat 
Den polske underløjtnant og 
pilot Francizek lgnacego Jare
cki var i 1952 kun 21 år gam
mel, da han bemærkelses
værdigt blev overflyttet til 10. 
kampeskadrille på en flyvesta
tion nær Slubsk -en eskadrille, 

Bevogtning iværksættes. Be
mærk pressenningen på jor
den, derefterfølgende blevbe
nyttet til at tildække flyet for 
nysgerrige fotografer. 
De to billeder af flyet er fra 
Niels Chr. Bohn Pihl, Rønne. 
Fotograf ukendt. 

hvor ellers kun eliten af polske 
kamppiloter blev sendt til. Fly
vestationen er beliggende nær 
den Baltiske kyst, og dermed 
var en af mulighederne fortlugt 
fra det russisk besatte Polen 
tilstede. En ide, som Jarecki 
flere år tidligere, havde ladet 
forme i sine tanker. 

At det hverken var helt eller 
tilfældighed Jarecki blev over
flyttet, skal nok ses i lyset af, 
at han allerede tidligt i sin kar
riere var politisk aktiv. 

Som studerende blev han 
udnævnttil formand for en sov
jet/polsk venskabsforening, 
blev senere medlem af det 
kommunistiske parti, og under 
sin tjeneste på flyvestationen 
ved Slubsk, blev han hvervet 
til kontraspionage med detfor
mål, at søge informationer om 
egne kollegers standpunkter 
og loyalitet over for det kom
munistiske system. Derudover 
var han "politiske indpisker" for 
sine kolleger i eskadrillen. 

Den energi som Jarecki 
lagde for dagen med hensyn 
til sin politiske aktivitet, kan 

umiddelbart være svær at 
sammenholde med de flugt
planer, som han søgte at ud
arbejde. 

Men to ting skal tages i ed 
- Jarecki · s had til den russiske 
besættelsesmagt var stor, og 
det var dermed den egentlige 
årsag til ønsket om at forlade 
Polen. Derudover var interes
sen for flyvning også tilstede, 
men at gøre karriere -endsige 
blive optaget på flyveskolen 
som kadet - var nærmest en 
umulighed, hvis ikke den poli
tiske del af ens liv, sås at være 
korrekt opfyldt. 

Der hersker derfor ingen 
tvivl om, at politisk troværdig
hed var en ligeså vigtig faktor 
som kvalifikationer i øvrigt. 

Nr.1 
Jarecki havde dog både evner
ne udi det politiske og det prak
tiske omkring flyvning. Han 
afsluttede flyveskolen som nr. 
1, og for dette blev han beløn
net med en gave i form af en 
radio, som den øverstkorn-

manderende for det polske 
luftvåben -den russiske gene
ral Ivan Turkiel - personligt 
overrakte ham. 

En gave udover det sæd
vanlige, og i øvrigt nærmest en 
umulighed at erhverve for den 
almindelige borger i Polen. Med 
med denne gave, så var mulig
heden for at lytte til Radio Free 
Europe og Voice of America 
tilstede. Det skulle senere vise 
sig, at netop nogle af BBC' s ud
sendelser som blev bragt til 
Østlandene, og i dette tilfælde 
Polen, havde Jarecki som lytter. 

Faktisk var Jarecki så vellidt 
for sin flid, at der på flyvestati
onen i Slubsk var opsat et stør
re skilt med ordlyden: "Flyvere! 
Stræb efter at blive ligeså pligt
opfyldende som løjtnant Jare
cki". 

Bornholm på verdens
kortet 
Torsdag den 5. marts 1953 om
kring kl. 0940 blev Bornholm 
verdenskendt - på denne dag, 
der i øvrigt blev Stalins døds-

MiG-15bis no. 346 (NATO ko
denavn Fagot B) stående i 
Rønne lufthavn. 
Piloten Francizek Jarecki ses 
stående sammen med pt. 
ukendte personer ved flyets 
næse. 
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dag, landede et polsk MiG-15 
jetfly i Rønne lufthavn. 

Det var ikke starten på en 
kommunistisk invasion, men 
underløjtnant Franciszek Jare
cki, politisk velfunderet og et 
åbenlys forbillede for sin pol
ske flyvekolleger, der havde 
søgt Vesten og friheden. Han 
havde forladt sin formation over 
Kolsberg i Polen og var derefter 
fløjet direkte til Bornholm. 

Dermed blev det første in
takte MiG-15 fly leveret til den 
vestlige verden, og i dette til
fælde Danmark. Man havde 
nu en enestående mulighed 
for at tage dette specielle og 
teknisk ukendte fly under sine 
beskyttende vinger og foreta
ge en gennemgribende under
søgelse af flyets konstruktion, 
motor, elektronik, instrumen
tering med videre. 

Flugten 

Den omhandlende dag var 
Jarecki formationsleder af en 
gruppe bestående af fire MiG-
15 fly. De fire fly var delt op to 
og to, og flyvningen var plan
lagt således, at de to første 
startede op, hvorefter Jarecki 
og dennes makker fulgte en 
parallel kurs, men blot i større 
flyvehøjde. 

Det var meningen, at der 
skulle flyves fra Slubsk mod 
vest og ned langs Østersøen 
mod den østtyske grænse og 
Stettin. Derefter skulle der 
flyves retur Slubsk og flyvesta
tionen. På det kortmateriale 
som Jarecki og kollegerne 
havde udleveret, sås Born
holm ikke at være indtegnet i 
Østersøen. Ved et tilfælde 
have Jarecki dog tidligere set, 
at byen Kolberg var beliggen
de umiddelbart overfor Born
holm med en afstand på ca. 
100 kilometer. 

Umiddelbart inden Kolberg 
brød Jarecki ud af formatio
nen, indledte et dyk mod havet 
og kastede flyets droptanke. I 
1.000 fods højde blev kursen 
sat mod Bornholm, som han 
nåede omkring 1 O minutter se
nere. Dermed havde Jarecki 
gjort alvor af sine tanker, og 
med denne handling var der 
absolut ingen vej tilbage. 
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To af flyets maskinkanoner efter at være afmonteret. Maskinkanonerne, der er af typen N-37 og NR-
23, var placeret under flyets luftindtag og kunne med et wiresystem sænkes op og ned fra kroppen. 
Flyet havde en N-37 37 mm kanon og to NR-23 23 mm kanoner. 

Jarecki have forladt sit fædre-
1 and for stedse, og tilmed 
medbringende hvad den vest
lige militære efterretningstje
neste tørstede efter. 

Den efterladte MiG-pilot fik 
meddelt flyvekontrollen om 
Jarecki's flugt, og der blev her
fra givet tilladelse til udførelse 
af operation "Krest" (kors), 
hvilket var ensbetydende med 
øjeblikkelig forfølgelse og 
nedskydning af Jarecki's fly. 

Uvist af hvilken grunde, så 
blev ordren ikke udført - det 
kan dog skyldtes, at Jarecki på 
daværende tidspunkt allerede 
havde et forspring, der ikke var 
muligt at hente. Eller måske var 
man bange for også at miste nr. 

Politibil/ede af Francizek Jare
cki optaget i Centralbureauet for 
Identifikation den 6. marts 1953 
på Politigården i København. 
Bi/ledet erhvervet fra Rigspoli
tichefen. 

2, der kunne føle sig fristet og 
følge Jarecki trop. Krænkelse af 
dansk luftrum var også tilstede, 
men det er ikke umiddelbart 
sandsynligt, at det skulle være 
årsagen til den manglende 
udførelse af ordren. 

Travlhed efter landing 

Med sin viden om tilstedevæ
relsen af en større amerikansk 
flyvestation på Bornholm, var 
Jarecki ikke usikker på mulig
heden for at kunne lande sit fly. 
Skuffelsen må dog have væ
ret stor for den unge pilot, da 
der fandtes hverken flyvesta
tion eller amerikanske fly på 
øen i Østersøen. Alt hvad der 
sås, var 1.200 meter græsba
ne på Rønne lufthavn, og den 
var på ingen måde velegnet til 
modtagelse af jetfly. Den 
amerikanske flyvestations 
tilstedeværelse var et udslag 
af propaganda, og åbenbart 
også det eneste sted den 
fandtes. 

Beboerne på Bornholm, 
og Rønne i særdeleshed, måt
te se dette specielle fly kred
se over øen i sin søgen efter 
den amerikanske flyvestation, 
inden det tvunget af omstæn
dighederne, måtte lande på 
Rønne lufthavn. 

Med hjulene ude blev flyet 
landet, og dermed var første 
del af den fantastiske flugt 
overstået for Jarecki - men for 
andre, Forsvarsministeriet, 
Udenrigsministeriet, specialis-

ter og teknikere fra Flyvevåb
net, Politiet og Efteretningstje
nesten samt journalister og ik
ke mindst vore allierede fra de 
øvrige NATO-lande (og mon 
ikke også dele af det polske 
forsvar og udenrigsministeri
um, har været godt beskæfti
get), var dette starten på hårdt 
arbejde, inden MiG-flyet den 
20. marts samme år I adskilt 
stand, kunne tilbageleveres til 
de polske myndigheder. 

Jarecki ønskede anerken
delse som politisk flygtning og 
anmodede om asyl, indtil 
udrejse til andet vestallieret 
land kunne finde sted. 

MiG-flyet blev på Bornholm 
øjeblikkelig sat under bevogt
ning af det stedlige militær, 
ligesom Jarecki blev overgivet 
til politifolk fra Rønne politi, der 
ligeledes var ankommet til luft
havnen. Området blev afspær
ret, og man gjorde sit til , at fo
tografer blev hindret adgang. 
Der var en del uoverensstem
melser mellem myndigheder
ne og datidens nyhedsrepor
tere og fotografer, men for
holdsvis hurtigt, var flyet ble
vet gemt væk under en pre
senning. 

Omkring den foreløbige un
dersøgelse af flyet så blev der 
fra Flyvestation Værløse sendt 
en Catalina fra Flyvevåbnets 
rednings-og transporteskadril
le til Bornholm. I flyet var et 
hold teknikere sammen med 
chefen for Flyvevåbnets Hava
rikommision, oberst Erik Ras-
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Flyet placeret i træskelettet på Zonens trækvogn. Motoren af typen VK-1 A turbojet ses blottet, idet 
bagkroppen allerede er afmonteret. Der arbejdes med at afmontere den højre vinge. 

mussen, og under hans ledel
se blev flyet undersøgt og ad
skilt. 

Undersøgelserne 
Teknikerne arbejdede under 
iagttagelse af passende sik
kerhedsforanstaltninger med 
hensyn til ukendte faktorer som 
katapultsæde, bevæbning og 
lignende. 

Førstehåndsindtrykket var, 
at MiG'ens pladearbejde var 
bemærkelsesværdigt velud
ført - blank og glat overflade 
uden nittefremspring eller 
andre ujævnheder. Det menes 
i øvrigt, at der i flyets elektro
niske udstyr fandtes ameri
kanske radiorør, hvilket umid
delbart kan forekomme besyn
derligt. Man skal dog tænke 
på, at man endnu var forholds
vis tæt på Anden Verdenskrig, 
hvor russerne og amerikaner
ne havde kæmpet- om ikke si
de om side - så dog mod sam
me fjende, og hvor USA havde 
forsynet det betrængte Rus
land med betydelige mængder 

~~n 
~~~ m 
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af reservedele og teknisk ud
styr. 

Undersøgelsen varede to 
døgn, og derefter kunne flyet 
under bevogtning om aftenen 
transporteres til Rønne havn 
med Zonen. En lokal tømrer
mester havde lavet det træ
skelet, hvorpå det adskilte fly 
hvilede undertransporten. Fra 
Rønne havn blev flyet lastet 
ombord på Fyr-og Vagervæ
senets skib "Argus", der vel be
vogtet blev ledsaget til Kø
benhavn af et af flådens skibe. 

Flyet blev færdigundersøgt 
på Flyvestation Værløse, in
den det som nævnt den 20. 
marts blev overgivet til polak
kerne. Fra København blev det 
sejlet retur til Polen. 

Flere 
Det skal sluttelig tilføjes, at 
yderligere to MiG-15 piloter 
stræbte sig på atfølge den pligt
opfyldende Jarecki's eksem
pel. Allerede den 20. maj sam
me år flygtede under-løjtnant 
Zdzislaw Jazwinski ligeledes 

med et MiG-15 fly. Han lande
de flyet på eksercerpladsen 
ved Almegård Kaserne på 
Bornholm, og som Jarecki søg
te også Jazwinski asyl. 

Den 25. september 1956 
forlod sekondløjtnant Zyg
momd Goezniack Polen. Han 
medbragte ligeledes et MiG-
15 fly, som han søgte at lande 
på den ny-asfalterede bane i 
Rønne lufthavn. Det var dog ik
ke muligt, idet der på banen 
befandt sig asfaltmaskiner og 
arbejdere, som optog pladsen. 
Flyet blev landet med hjulene 
inde og sat ned på området 
langs landingsbanen. 

Stor interesse for MiG-15 
Dette er kun ganske lidt af det 
meget og detaljerede materi
ale, som jeg efterhånden har 
fået indsamlet omkring disse 
spændende og interessante 
flyvninger til Bornholm. 

Interessante i den grad, at 
det ikke alene optog de dan
ske myndigheder, men også i 
høj grad vore allierede, der 
efterfølgende kunne drage 
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nytte af undersøgelserne af 
MiG-flyene. Man skal tænke 
på, at "Den kolde krig" havde 
fast greb i Stormagterne, og at 
amerikanerne og deres allie
rede under Koreakrigen, der 
endnu ikke havde fundet sin 
afslutning, havde MiG-15 flyet 
som direkte modstander i luf
ten, og den var på områder de 
amerikanske fly overlegne. 

Kilder 
Der er tilvejebragt en hel del 
billeder af MiG-flyene på Born
holm, ligesom avisartikler, 
danske som udenlandske, er 
fundet frem via Københavns 
universitet- tillige har en artikel 
i Bornholms Tidende gjort, at 
ganske mange har rettet hen
vendelse til mig . Fra disse 
mennesker er der så indsam
let spændende personlige 
historier og øjenvidneberet
ninger, og fra bl.a. en tidligere 
Catalina-pilot, har jeg modta
get nogle pragtfulde billeder af 
MiG-flyet, da det blev under
søgt på Bornholm. 

Derudover har Statens ar
kiver været mere end behjæl
pelige, og det er lykkedes mig 
at få indsigt i ikke umiddelbart 
tilgængeligt materiale omkring 
politiets, Forsvarsministeriets 
og Udenrigsministeriets arbej
de i sagen. Om end noget af 
materialet ikke må refereres 
eller offentliggøres, så er det 
trods alt spændende læsning. 
Dog mangler noget af materi
alet, der ses at være destrue
ret for år tilbage - ærgerligt 
nok, for det kunne eller have 
været interessant selv så man
ge år efter. 

Hvis det indsamlede viser 
sig både at være flyvemæssigt 
og historisk korrekt, så er der 
mulighed for at Flyvevåbnets 
Bibliotek i Jonstrup, vil forestå 
en eller anden form for publi
kation af materialet. 

Efterlysning 
Dette er således ikke kun en 
del af en historie, men også en 
efterlysning jeg bringer. Jeg 
håber, at den kan give lidt 
respons fra de af FLYV's læ
sere - civile som militære - der 
eventuelt kan have kendskab 
til sagerne, og som vil skrue 
tiden og tankerne tilbage til 
disse hændelser på Bornholm 
i 50'erne. 
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Flyets bagkrop med den for
holdsvis store halefinne. Be
mærk den opsatte afskærm
ning, der hindrede nysgerrige 
i at følge arbejdet. 

Jeg kan kontaktes således: 
Arbejde: 
Kriminalpolitiet i København 
Afdeling A, Politigården 
Tlf. 33141448, lokal 2319 
Privat: 
lmmerkær 30C, 
2650 Hvidovre 
Tlf. 364 7 4886 

Den første af de tre afhopper
piloter blev i Danmark og blev 
erhvervsflyver. Han omkom 
ved en flyveulykke den 22. okt. 
1965. (Red) i 

Første rutefly mellem Danmark 
og Haugesund 

Af Erik G/ørup Kristensen 

Resterne af orkanen Mitch var 
nået til vore breddegrader, da 
British Airways / SUN-AIR ind
viede en rute til Norge den 9. 
november. Ruten flyves tre 
gange om ugen med en British 
Aerospace ATP og er primært 
lagt til rette for danske arbej
dere i Norge, idet der flyves 
søndag, mandag og fredag ud 
af Billund kl. 12.20. Herfra går 
turen via Haugesund/Karmøy 
og Stavanger/Sola tilbage til 
Billund med ankomst kl. 16.00. 
Haugesund er Norges mest 
benyttede konferenceby, og 
der er normalt en livlig trafik 
med norske indenrigsfly, men 
med denne rute er der for før
ste gang direkte forbindelse til 
Danmark. 

SUN-AIR's BAe ATP med registreringen OY-SVI i Haugesund Lufthavn Karmøy. 
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Der blev på åbningsturen 
holdt receptioner i de tre luft
havne. Ved receptionen i Bil
lund udtrykte Lufthavnschef 
Jørgen Krab Jørgensen glæde 
over endnu en udenrigsrute ud 
af jydernes udenrigslufthavnl 

Den norske konsul talte om 
de tætte bånd mellem Norge og 
Danmark igennem tiderne, og 
fandt det naturligt at man med 
denne rute styrkede båndene 
imellem de to landes provinser. 

Niels Sundberg sluttede ta
lerækken i Billund med at be
klage, at orkanen Mitch havde 
valgt netop denne dag til at ge
nere Skandinavien. Det skulle 
dog vise sig, at det var så som 
så med generne, som ATP'en 
klarede ganske flot. 

Der var selvfølgelig en anel
se turbulens undervejs, men 
den del af turen hvor det bum
pede mest var mellem Hauge
sund/Karmøy og Stavanger/ 
Sola, idet denne korte tur blev 
fløjet i en relativt lav højde. 

Driftschef Sverre Utne Rei
tan havde afbrudt sin ferie for 
at kunne deltage i festligheder
ne i Haugesund Lufthavn Kar
møy, og fik da også som tak 
sin egen private ATP -dog kun 
i model. 

I Stavanger Lufthavn, Sola 
modtog regiondirektør Tor Hel
ge Strand selskabet, og fortal
te i øvrigt at man her havde 
planer om en større ombyg
ning og modernisering af ter
minalbygningen. 

Besætningen på den første 
tur var særlig stor, idet direktør 
Niels Sundberg selv tog sig af 
starten fra Billund. Resten af 
turen blev så fløjet af Mogens 
Anker og Frederik Jensen, og 
i kabinen havde man fornøjel
sen at blive betjent af chefste
wardesse Irena Nielsen og ste
wardesserne Bjørg Thomsen 
og Charlotte Melin. 

I skrivende stund kan mar
ketingschef Kristian Tvergaard 
oplyse, at man allerede ved 
udgangen af november 1998 
er oppe over 60% i belægning, 
hvilket i sagens natur er gan
ske godt for en nystartet rute, 
men man fik jo også god vind 
fra starten ..... 
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I/C-fll8{l 
Ny tosæder fra DG-Flugzeugbau 

Der er for tiden kun tre tosædede svævefly på markedet. 
ASK 21 anses for at være det ideelle svævefly til skoling, robust, føje

ligt og egnet til kunstflyvning. 
Duo-Discus er den mest moderne tosæder og er konstrueret specielt 

til strækflyvning-
DG-505 Orion kombinerer gode skolingsegenskaber med særdeles 

gode præstationer til såvel stræk- som kunstflyvning.' 
Vurderingen stammer fra ledelsen hos DG-Flugzeugbau.(tidligere 

Glaser-Dirks), hvor man i foråret 1997 mødtes for at diskutere langtids
planerne for fabrikken. 

Under disse samtaler blev det klart, at man skule stræbe efter at bygge 
et fly, der kombinerede de tre nævnte typers gode egenskaber. 

Det håber man at opnå med DG-1000, hvis prototype er under byg
ning på fabrikken i Bruchsal, 15 km nordøst for Karlsruhe. 

Hosstående artikel om DG-1000 og filosofien bag den er baseret på 
en redegørelse fra fabrikken. Den er anonym, men vi gætter på at den er 
forfattet af Wilhelm Dirks. 

Vingeprofil 
Ved valget af vingeprofil kon
sulterede vi i adskillige uger en 
række velkendte professorer 
og universiteter. Til slut havde 
vi to mulige vingeprofiler at 
vælge mellem. 

Det ene repræsenterede 
de absolut bedste glideegen-

skaber ved hastigheden for 
den bedste glidevinkel, men 
præstationerne faldt kraftigt 
ved højere hastigheder og 
stallet var voldsomt. 

Det andet var lidt mindre 
effektivt ved det bedste glide
tal, men var imidlertid meget 
bedre over 160 km/t, kombine-

_ 18000 _ _ 

ret med føjelige stall karakte
ristika og lav følsomhed for 
insekter og regn. 

Vi mener, at det første pro
fils lille forspring i glidetal ikke 
kan opnås i en normal flyvesi
tuation og at det harmløse stall 
og den lave insekt-og regn
følsomhed er meget vigtigere, 
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Derfor valgte vi nr. 2, et la
minarprofil, der er konstrue
ret af Horstmann/Quast fra 
DLR Braunschweig. Det blev 
efter-beregnet og målt på uni
versitetet i Stuttgart, hvorefter 
det tekniske universitet i Delft 
gjorde vingen færdig med til 
føjelse af winglets og en opti
meret vinge/krop overgang. 

18 eller 20 meter 
For at lette samlingen af flet er 
selve vingen 8,6 m lang, sva
rende til en spændvidde på. ca. 
17, 2 m. Med et sæt 0,4 m tip• 
per med miniwinglets, sva
rende til standard DG-800 
tipperne, får man et 18 m fly 
med gode rulleegenskaber og 
harmløse flyveegenskaber. 

Til strækflyvning monterer 
man de forlængede 20 m tip
per med faste winglets. 

Mange vil uden tvivl mene, 
at vingens planform minder 
om Duo-Discus. Hertil er at 
bemærke, at valget af planform 
og v-form skete mere efter æs
tetiske hensyn end efter aero
dynamiske. Om vingekonturen 
har -et enkelt knæk eller to og 
om den er bøjet fremad eller 
bagud, betyder kun en lille for
skel i præstationerne. 

Og hvorfor skulle et svæve
fly ikke se pænt ud? 

Krop fra DG-505 
Kroppen stammer fra DG-505, 
men der en række forandrin
ger. 

Agtersædets høje place
ring er dog ikke ændret. Det gi
ver piloten i dette sæde (nor
malt instruktøren) et fint udsyn. 
Det er også grunden til at vi har 
beholdt det todelte canopy. Du
kan læse på vores web-side 
om hvorfor vi ikke skiftede over 
til et canopy i et stykke. Sik
kerhedsgrunde var hoved
årsagen til vores beslutning. 

Med hensyn til sikkerhed vi
ser kroppen på DG-1 000 tyde-
1 ige forandringer. Den lever 
stort set op til nutidens krav om 
et fuldendt sikkerhedscockpit, 
og forstærkningerne af struk-
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En anden vigtig forandring er 
understellet. Vi har konstrue
ret en ny sofistikeret mekanis
me. Understellet går fremad fra 
hjulbrønden på den anden si
de af tyngdepunktet. 

2.6 

2.8 

3 

3.2 

3.4 

DG-1000 " '\ 

Problemet er, at piloten i 
bagsædet sidder nøjagtig der 
hvor hovedhjulet burde være. 
Af den årsag har de fleste tan
dem-tosædere næsehjul så
vel som hovedhjul. 

Det er et uheldigt forhold ved 
spilstart, da halehjulet rammer 
jorden, når wiren strammes. 
Det er ikke nødvendigvis godt 
for materiellet - og meget 
ubehageligt for eleven, fordi 
flyvestillingen pludselig æn
dres. 

Det sker ikke, når flyet hele 
tiden hviler på halehjulet. 

- og nyt haleplan 

Også haleplanet er blevet fuld
stændig omkonstrueret med 
nye profiler og optimeret til 
vingens størrelse. For nærvæ
rende ønsker vi ikke at instal
lere en finnetank til at kom
pensere for den anden pilots 
masse. 

Det bør være nemt at juste
re tyngdepunktet afhængigt af 
cockpitlasten, så man opnår 
de bedste flyvegenskaber og 
præstationer. Der er jo stor 
forskel på om det er to tunge 
voksne eller et let ungt men
neske, der flyver efter hin
anden, og derfor har vi planer 
om at indbygge et rum til bal
lastvægte i halefinen, tilgæn
geligt udefra ved hjælp af et 
aftageligt panel. Når panelet er 
taget af, kan man nemt an
bringe blyvægte i det og der
ved justere tyngdepunktets 
placering. 

Det er en stor fordel ikke at 
skulle behøve vandballast, 
især når der flyves ved tempe
raturer under frysepunktet. 
Hvordan der skal kompense
res for tyngdepunktsvandring 
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pga vandballast i vingerne har 
vi endnu ikke besluttet. 

Præstationerne 

Vi mener at kunne forudsige at 
DG-1000 vil byde på betrag
teligt forbedrede præstationer, 
selv sammenlignet med Duo
Discus: 

Vingeprofilet er det nyeste 
state of the art. 

Overgangen mellem vinge 
og krop er udformet for op
ti male grænselagsforhold 
med særlige profiler i om
rådet 

Winglets er standard ved 
20 m spændvidde, hvilket 
præstationsmæssigt sva
rer til 21 m 

Modstanden fra næsehjulet 
er elimineret. 

Nøjagtige præstationstal 
vil foreligge når flyveprøverne 
er afsluttet, men beregnin
gerne ser lovende ud: 

Mindste synkehastighed 
0,51 m/s ved en vingebe
lastning på 28 kg/m2 {solo 
flyvning). 

Bedste glidetal 46,5 ved 
42,8 kg/m2 {max. vægt). 

Motorlserlng/flaps/22 m 

Vi vil gerne gøre opmærksom 
på, at vi ikke har planer om at 
levere DG-1000 med motor. Vi 
har netop afsluttet udviklingen 
af DG-505MB og anser ikke, 
at der for nærværende er 
behov for at konstruere og cer
tificere en motoriseret DG-
1000. Desuden regner vi med 
at skulle udnytte vor produkti
onskapacitet fuldt ud, når den 
"normale" DG-1000 er blevet 
typegodkendt 

Der er heller ikke planer om 
at udvikle en version med flaps, 
og der vil helt sikkert ikke kom
me en version med større 
spændvidde. De nødvendige 
forstærkninger af de indre 
vingepaneler ville resultere i 
højere masse for alle versioner 
og gøre samling og adskillelse 
mere anstrengende. 

06-IIHH1 
Spændvidde 
Længde 
Kropbredde 
Krophøjde 
Vingeareal 
Sideforhold 
Tornvægt 
Max. startvægt 
Vandballast 
Max. tilladt hastighed 
Glidetal 
{max. startvægt) 
Min. synkehastighed 
{vægt 625 kg) 

Dansk forhandler: 

\ w,s,, ~ 
I\ I\ 

I\ 

Hvornår og hvor meget? 

Jomfruflyvningen er planlagt 
at skulle finde sted tidligt på 
sommeren (1999). Flyveprø
verne og produktionsforbere
delserne skal foregå samtidigt. 
Produktionsstarten skal efter 
planerne ske i begyndelsen af 
år 2000. Med andre ord, leve
rancer i foråret 2000 er mulige. 
Man kan købe en option for 
DM 2.000 og derved få reser
veret en leveringsposition. Be
løbet vil naturligvis indgå i en 
senere udbetaling. 

Prisen er det naturligvis 
umuligt at sige noget om på 
nærværende tidspunkt. Den 
kan blive højere end for Duo
Discus, hovedsagelig på grund af 
sikkerhedscockpittet, der øger 
produktionsomkostningerne. 

18m 

18,00 m 
8,66 m 
0,73 m 
1,00 m 

16,72 m2 
19,38 

410 kg 
750 kg 
160 kg 

270 km/t 

20m 

20,00 m 
8,66m 
0,73m 
1,00 m 

17,81 m2 

22,84 
420 kg 
750 kg 
160 kg 

270 km/t 

46,5 

0,51 m/s 

• 
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Havariet på Christianshede 
- hvad lærte vi ? 
Af Helge Hald 

Havarikommissionen for Civil Luftfart (HCL) 
har i Information 6/98 offentliggjort redegø
relsen over havariet med Nimbus li, OY
XMT, på Christianshede flyveplads den 16. 
august 1997. 

Svæveflyet havarerede under 
drej til anflyvningslinien (base
leg), efter at starten var blevet 
afbrudt i anslået 80 -90 meters 
højde. Vidner har oplyst, at flyet 
fløj med luftbremserne aktive
ret over en stor del af landings
runden. Det drej, hvorunder 
flyet havarerede, blev indledt i 
anslået 40 - 50 meters højde, 
stadig med luftbremserne akti
veret. Under drejet blev kræng
ningen stadig større, og vidner 
har karakteriseret den sidste 
del af flyvningen som et begyn
dende spind. Piloten omkom 
ved havariet. 

··HCL.'.s opgave i forbindelse 
med havarier er alene at for
søge at opklare årsagen, og i 
det omfang det skønnes rele
vant, at give anbefalinger til 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) 
og evt. andre implicerede par
ter. Anbefalinger afgives alene 
med det formål at forebygge 
flyvehavarier og hændelser. 
Opklaringsarbejdet tager ikke 
sigte på at placere skyld eller 
ansvar. 

Anbefalinger 
I forbindelse med dette havari 
har HCL anbefalet SLV at 
1. vurdere, om de krav til øvel

se i afbrudt start, som er an
givet i DSvU's unionshånd
bog under gr. 635, sikrer et 
sikkerhedsmæssigt forsvar
ligt træningsniveau i afbrudt 
start og 

2. vurdere om den begræns
ning i antallet af omskolin
ger, som er angivet i DSvU's 
unionshåndbog under gr. 
641, sikrer et sikkerheds
mæssigt forsvarligt træ
ningsniveau på de enkelte 
typer. 
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Desuden har HCL overfor 
DSvU anbefalet, at Unionen 
vurderer, om den beskrivelse 
af samling af startwire, som er 
angivet i unionshåndbogen 
under gr. 460, er tilstrækkelig 
til at sikre korrekt samling og 
efterfølgende inspektion. 

SLV har på baggrund heraf 
rettet henvendelse til DSvU, 
og bedt om vore kommentarer 
til anbefalingerne 1 og 2, og 
Unionens flysikudvalg har ef
terfølgende gennemgået be
stemmelserne og fundet, at de 
krav der er angivet i Unions
håndbogen (UHB) gr. 635 er til
strækkelige til at sikre et sik
kerhedsmæssigt forsvarligt 
træningsniveau i afbrudt start. 

Svar 
Vi har svaret SLV ved at hen
vise til UHBgr.635, PFT-norm, 
instruktørvejledning, hvor der 
på side 2 er beskrevet hvilke 
emner og øvelser et PFT skal 
omfatte. 

Heri står bl.a.: Hvis der øves 
i afbrudte starter, noter dette i 
pilotens logbog. I den forbin
delse skal instruktøren være 
opmærksom på, at piloten til 
stadighed har erfaring heri. 

Dette citat foreslår flysikud
valget dog flyttet frem i teksten, 
så det kommer til at stå umid
delbart i tilknytning til de i UHB 
nævnte obligatoriske emner. 

Udvalget har også foreslået 
tilføjet, at det skal noteres i 
logbogen i hvilke højder en 
afbrudt start, simuleret eller 
aktuel, har fundet sted. 

For så vidt angår typeom
skolinger er udvalget opmærk
som på, at det i visse tilfælde 
kan forekomme, at en pilot i 
lang tid ikke har fløjet en be-

stemt type, som han/hun tidli
gere er blevet omskolet til, er 
også af den opfattelse, at fly
veegenskaberne på forskelli
ge typer af svævefly generelt 
ikke afviger så væsentligt fra 
hinanden, at der er grund til at 
antage, at dette i sig selv skulle 
indebære nogen risiko. 

Den sidste anbefaling, der 
henvender sig direkte til Dansk 
Svæveflyver Union, behand
les af unionens materieludvalg, 
der foretager forsøg dels med 
samling af wirer, og dels med 
trækstyrke ved forskellige 
grader af nedslidning af talurit
terne. 

SLV har efterfølgende aner
kendt, at vore bestemmelser 
jfr. anbefalingerne 1 og 2 er til
strække I ige, men foreslår 
samtidig, at vi overvejer at ind
føre et skærpet tilsyn med ud
førelse af PFT og omskolinger. 

' ' Et PFT er ikke blot 
en flyvetur, der skal 
udføres for at til
fredsstille en 
instruktørs ambition 
om at lave fuldkom
ne piloter. Vi skal 
alle forstå, at det er 
for vores egen (og 
ganske lidt for mate
riellets) sikkerheds 
skyld, når instruktø
ren sætter os på 
opgaver, der ligger 
på grænsen af, hvad 
vi normalt udsætter 
os selv for. Den 
erfaring og det løft 
af træningstilstan
den det giver, kan 
netop være det, der i 
en given situation er 
medvirkende til, at vi 
er i stand til at give 
vores erfaring videre 
til andre, i modsæt
ning til piloten på 
OY-XMT. 

Sagt på godt dansk er det 
et vink med en vognstang. 

PFT 

I flere sammenhænge, bl.a. på 
$-kontrollant- og FC-møder, 
har Unionen gjort opmærksom 
på, at et PFT fra instruktørens 
side ikke blot er en flyvetur 
med en god kammerat - det er 
en eller flere flyveture med en 
anden pilot, på hvilke denne 
overbeviser instruktøren om, 
at han/hun stadig opfylder 
kravene til at udføre sine 
rettigheder iht. BL 6-101 eller 
6-102 (Lokalflyvningstilladelse 
eller $-certifikat). 

For at der ikke skal være 
nogen misforståelser, så er der 
ikke nogen grund til at antage, 
at det PFT, der aktuelt var ble
vet udført med piloten på OY
XMT om foråret, ikke havde 
været tilstrækkeligt, - tvært
imod. Det havde strakt sig over 
to flyvedage, 4 flyvninger i alt, 
og der var i logbogen indført 
supplerende kommentarer. 
Der var ikke øvet afbrudt start, 
hvilket heller ikke er et krav til 
et PFT. 

Hvorvidt en pilot har til
strækkelig erfaring i afbrudt 
start, beror altid på en konkret 
vurdering i de enkelte tilfælde. 
Ved nærlæsning af redegørel
sen kan det udledes, at piloten 
på OY-XMT i perioden 1994 til 
havariet skete i 1997 havde 
været udsat for afbrudt start 11 
gange. Der er således ingen 
tvivl om, at han havde erfaring 
i afbrudt start. 

Hans træningstilstand på 
havaritidspunktet kunne må
ske drages i tvivl. På tidspunk
tet for den fatale afbrudte start, 
var der gået 24 måneder siden 
han sidst havde haft en sådan, 
men ved aflæggelsen af PFT 
5 måneder forinden, var der 
kun gået godt og vel 1 ½ år. -
Hvor går grænsen ? Vi har ikke 
noget træningsbarometer for 
afbrudte starter. 

Hvor det tidligere ofte kun 
var erfaringen der blev fokuse
ret på, når en pilot skulle vur-
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deres, er vi efterhånden gået 
over til at fokusere på pilotens 
træningstilstand, dvs. mæng
den af den nyligt indvundne 
erfaring. Det har nu og da givet 
anledning til utilfredshed hos 
piloter med en stor erfaring, 
men en lav træningstilstand (af 
nogle kaldet gamle hanabe,). 

Indrømmet - det kan godt 
give ridser i selvværdsfølel
sen, når en nyuddannet snot
hvalp af en Hl'er beordrer "om 
igen" til en gammel og respek
teret pilot med stor erfaring, 
der de seneste år har droslet 
sit aktivitetsniveau ned og blot 
har fløjet nogle få starter og 
timer. 

Men træningstilstanden er 
efter al sandsynlighed sunket 
ned på et uacceptabelt lavt 
niveau. 

Omskolinger 
Hvad angår omskolinger, er 
det et område, hvor klubberne 
i høj grad styrer sig selv. Kun 
ganske få begrænsninger er 
fastsat af højere magter. Det 
forudsættes nemlig, at klub
berne og deres instruktørgrup
per her lader fornuften råde. 
Der er vitterlig forskel på en K-
8'er og en LS-1, en Mosquito, 
en DG-300 og hvad de nu alle 

sammen hedder. OK- de har 
alle sammen pind og pedaler, 
nogle har flaps, andre optræk
keligt understel, nogen har en 
hjælpemotor og nogen har det 
hele. På dem alle sammen 
virker pedaler og pind på sam
me måde, men ikke helt med 
samme effekt. 

Det er derfor vigtigt, at be
styrelse og instruktører selv 
kan vurdere såvel flyenes 
egenskaber som piloternes 
duelighed. Ganske vist har 
heller ikke klubberne samme 
opfattelse af, på hvilket niveau 
en pilot skal være, for at kunne 
omskoles til en bestemt flytype. 

Det giver sig bl.a. udtryk i 
de forskelle, der ses i de en
kelte klubbers flyvereglemen
ter, men i de fleste tilfælde lig
ger disse klubbestemmelser jo 
alligevel på et niveau, der er 
sikkerhedsmæssigt forsvar
ligt, for klubberne har jo også 
selv en interesse i at beskytte 
deres medlemmer og deres 
materiel. 

Årsager 
I enkelte tilfælde kan man dog 
godt få mistanke om, at der 
kan ligge andet end objektivitet 
bag en beslutning om at give 
grønt lys for omskolinger, og 
der kan gisnes meget over 

DET /KER I 1999 
21-23 feb Heli-Expo, Dallas, Texas, USA. 
11-17 april EAA Sun 'n Fun, Lakeland, USA. 
21-25 april Aero, Friedrichshafen, Tyskland. 
21-23 maj Aerofair, North Weald, England. 
24 maj Åbent hus hos danske flyveklubber (KDA 90 år). 

29-30 maj Air Fete, Mikrenhall, England. 
10-13 juni KZ rally, Stauning. 
13 juni Flyvestation Karup, Åbent hus. 
13-20 juni Paris Air Show, Frankrig. 
26-27 juni Biggln HUi International f,jr Fair, England. 
2-4 jufi PFA Rally, Cranfield, England. 
24-25 juli Royal International Air Tattoo, England. 
28 jul-3 aug EAA Convention & Fly-in, Oshkosh, WISCOOSin, USA. 
15 aug Flyvningens Dag, Roskilde. 
15. aug Kristiansstad Airshow, Sverige. 
16-19 sep Reno Air Races, Nevada, USA. 

28 sep-1 okt Helitech, RecfhHI, England. 
12-14 okt NBM, Atlanta, USA. 
14-18 nov Dubai f,jr Show, Dubai. 

hvilke bevæggrunde der ligger 
bag en sådan beslutning: Er 
det af klubøkonomiske årsa
ger, er det fordi det nu er et vel
renommeret klubmedlem (en 
gammel hanabe måske), eller 
er det helt andre årsager - eller 
er der slet og ret tale om en fejl
vurdering, som vi jo alle sam
men kan blive offer for. 

Det kan f.eks. være tilfæl
det, når en nyuddannet frem
adstræbende pilot køber sig et 
ældre glasfiberfly fordi det nu 
er billigt. Disse ældre glasfiber
fly er ofte langt fra så godmo
dige som de fly en ny pilot er 
vant til at flyve gennem sin 
grunduddannelse. Der er må
ske ingen i instruktørgruppen, 
der har følt denne type rigtig 
på tænderne og kender dens 
egenskaber (og tro endelig ik
ke på sælgerens forsikringer 
om, at den er så og så let at 
flyve). En instruktør laver så en 
pladsrunde, hvor flyet opfører 
sig eksemplarisk, hvorefter 
dette måske så er grundlag for 
vurderingen. Er det nok ? 

Der er også tilfælde, hvor 
nyuddannede piloter, eller må
ske piloter med et lavt timetal 
igennem en lang årrække, kø-

ber sig en andel i et mere avan
ceret fly med mange håndtag 
eller evt. i et motorsvævefly. De 
kan rimeligvis sagtens hånd
tere et sådant fly under norma
le omstændigheder, men op
står der kritiske situationer, er 
deres erfaring/træningstil
stand ofte ikke tilstrækkelig til 
at de slipper godt fra det. 

Opmærksomhed 
Der er altså grund til virkelig at 
foretage grundige overvejel
ser, når piloter med et ikke 
særlig højttimetal skal omsko
les til andre fly. Der er måske 
særlig grund til at være på 
vagt, hvis der udvikler sig en 
tendens til at det er in at få så 
mange typer i logbogen som 
muligt. 

Hvis nu alle vi instruktører 
er opmærksomme på, at vi 
faktisk har et ansvar overfor 
vore kammerater og handler 
derefter, bl.a. med ovenståen
de i baghovedet, så burde et 
'skærpettilsyn' ikke være nød
vendigt. 

Emnet vil helt sikkert kom
me til debat på forårets S-kon
trollant- og FC-møde. • 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel KongeV!'i 60 
1790 København V. 

TIC.: 31 21 21 21 
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MODEL
.flDERNE 
Af Wilhelm Willersted 

Prototypen til Bell Airacobra 
fotograferet i januar 1940 ved 
leveringen til U.S.Army Air 
Corps. 

Den russiske dåseåbner 
Det må have været noget af en bitter pille at 
sluge for chefen for den amerikanske Bell fly
fabrik, Larry Bell, og hans chefkonstruktør Ro
bert J. Wood, at onde tunger gav deres avan
cerede jagerfly-konstruktion P-39 Airacobra det 
temmelig uf/atterende øgenavn jernhunden. 
Flyet realiserede nemlig nye ideer inden for fly
udviklingen, idet man blandt andet utraditionelt 
havde placeret motoren midt i flykroppen og 
lod propellerakslen gå igennem cockpittet -
bogstaveligt talt mellem benene på piloten. 

Motivet var, at man placerede den tunge mo
tor nærmere tyndepunktet i flyet og derved gav 
flyet øget stabilitet. Men det var ogsA for at gøre 
plads til en storkalibret 37 mm maskinkanon i 
næsen. Et våben, som skød ud gennem pro
pellernavet og som i kraft af et uforstyrret ud
syn, der jo ikke var spærret af en stor motor, 
var nemmere at sigte med både mod mål i luf
ten og på jorden. 

Til trods for at Airacobra ikke alene måtte døje 
med sit øgenavn og problemer med at holde 
vægten samt led under diverse motor- og turbo
laderproblemer, sA gjorde Bell's avancerede ja
gerfly med den utraditionelle motorplacering en 
stor indsats under Anden Verdenskrig. 

Her er mere om jernhunden i giftslange-ham
men, der gjorde karriere som effektiv sovjettisk 
flyvende dåseåbner pi Østfronten i aktion mod 
tyske panservogne. 

Airacobra-piloter havde flot udsyn som ikke var forstyrret af en 
stor motor i flyets næse. 

Der var ikke tvivl om, at Bell's 
enmotorede XP-39 Airacobra 
formentlig kunne være blevet 
udviklet til en langt mere mar
kant deltager under Anden 
Verdenskrig, hvis man ikke så 
tidligt i forløbet havde påført 
konstruktionen så mange ek
stra specifikationer, at man 
ganske simpelt hindrede de 
mere jagerfly-mæssige udfol
delser. 

Den indbyggede specielle 
kompressor til AIii son-motoren 
- som ville have givet flyet en 
markant, overlegen tophastig
hed, blev opgivet, og en ekstra 
pansring lagde yderligere 
bånd på tophastigheden og 
tophøjden. Blandt piloterne fik 
Airacobra ry for at være bedst 
til langsomme, store cirkler i 
lav højde, og det fremmer just 
ikke forståelsen, som det hed
der i moderne tv-reklame-jar
gon. 

Piloterne havde svært ved 
at vænne sig til, at de sad i de
res cockpit placeret lige foran 
en tung motor, og de kunne 
ikke abstrahere fra, hvad der 
ville ske med dem, hvis de 
skulle nødlande og pludselig 
fik en komplet Allison i nakken. 
Det viste sig faktisk, at moto
ren blev hvor den skulle være 
- selv under særdeles vold
somme havarier. Man var glad 
for de store bil-sidedøre i cock-

pittet, men det var ikke let for 
piloterne at vænne sig til næ
sehjulsunderstellet, der i prin
cippet skulle gøre operationer
ne ved start og landing bogsta
veligt talt mere overskuelige 
end tilsvarende manøvrer med 
halehjulsfly. 

Konservative englændere 
Royal Air Force fik i september 
1941 leveret et antal Bell Aira
cobra til deres legendariske 
601 Squadron County of Lon
don til afløser af eskadrillens 
hæderkronede Hawker Hurri
cane. 

Det fortælles, at mange 
RAF-piloter landede deres P-
39 som om flyet havde halehjul 
og tørst til allersidst lod maski
nen vippe over på næsehjulet 
selv om landingsteknikken i 
virkeligheden tillod at man fløj 
maskinen straight-in. 

Englænderen var dog ge
nerelt ikke imponerede af det 
amerikanske fly. Der var i det 
hele taget problemer med fly
ets næsehjulsunderstel og det 
lange landingsafløb på glatte 
britiske græsbaner. Under 
natskydninger blev piloterne 
blændet af mundingsglimtene 
fra kanonerne i næsen uanset 
hvor meget man skærmede af. 
I det hele taget var RAF mest 
stemt for at sende alle de be
stilte 675 P-39 videre til russer
ne som et led i de allieredes 
Land and Lease-aftaler. 

Dåseåbner på Østfronten 
Russerne var yderst tilfredse 
med Bell-maskinerne. De var 
perfekte i lav højde, godt arme
rede og havde kanoner, der 
virkelig kunne gøre kål på tys
kernes pansrede køretøjer i 



krigen på Østfronten. De rus
siske piloter kaldte respekt
fuldt Airacobra for lille dåse
åbner. Af de godt 10.000 P-39 
fly, som er bygget, blev godt 
halvdelen leveret til russerne. 
Flere af de sovjettiske esser 
scorede i øvrigt nogle af deres 
høje antal luftsejre med deres 
flyvende dåseåbner mod Luft
waffe-flyene ovre østpå. 

Selv om P-39 Airacobra for 
de allierede i øvrigt ikke kom 
til at dominere som markant 
deltager i deciderede luftkam
pe fly mod fly, så kan der ikke 
sættes tvivl om flyets store ind
sats i øvrigt på krigsskueplad
serne verden over. Der fortæl
les mange detaljer om effekti
viteten af flyet og om hvordan 
man, når man først havde væn
net sig til næse hjulsunderstellet 
i særdeleshed kunne perfektio
nere indflyvningerne i ekstrem 
lav højde gennem fjendens ild 
til fremskudte landingspladser 
på de stålnetopbyggede lan
dingsbaner, som viste sig at 
være perfekt egnede til at tage 
mod netop fly med næsehjul. 

I Italien 

Opfindsomheden var stor 
blandt de inkarnerede Airaco
bra-piloter. For nylig beskrev 
en tidligere pilot i et læserbrev 
i et amerikansk flyvetidsskrift, 
at han under kampene i Syd-

Mange P-39 havde malet 
tigertænder på siden af 

kroppen. Modellen her er 
Revells i skala 1 :72. 

l=IVV • l=l=A !1!1 

italien med sin P-39 overvåge
de tyskernes aktiviteter med at 
landsætte forsyninger til trop
perne på kysterne i de besatte 
områder i Adriaterhavet. Det 
var virkelig effektivt, fortalte 
han, at overliste en af de små, 
fjendlige patruljebåde og drop
pe en næsten tom ekstratank 
på dækket for øjeblikke efter at 

0 0 0 

Næsehjulsunderste/let voldte navnlig 
RAF-piloterne i 1941 store problemer. 

vende tilbage og beskyde 
tanken og dens indhold af 
benzindampe med maskinka
nonerne! 

Modellen 

Der er udsendt et godt samle
sæt til Bell P-39 i skala 1 :72 
fra Revell. 

Data for 
Bell P-39 Alracobra 

Motor: 1 stk Allison V-1710 
på 1.150 hk 
Spændvidde: ............. 10,35 m 
Længde: ...................... 9,05 m 
Højde: ......................... 3,60 m 
Startvægt: ................. 3.470 kg 
Max. hastighed: ........ 590 km/I 
Tophøjde: .................. 9.780 m 
Rækkevidde: ............ 1.285 km 

BELL P-39 "AIRACOBRA" 
Her ses motorplaceringen på Bell P-39. Nummereringen angiver: 
1 ): 12, 7 mm maskingevær 2): 37 mm maskinkanon 3): Allison-motoren 4) : Indsugning til lader 5): 
Lader 6): Næsehjul 7): Drivaksel 8): Gear til propel. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 15 00 
Telefax46191316 
E-mail : kda@post8.tele.dk 
WEB-adr. : www.kda.dk 

Åbent man.-tir. -ons.-tor.: 9.00-16.00, tre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
86 40 33 23 
8667 4048 
86441133 

AnsvatSomrAde 
Internationalt 
Teknik/luftrum 
Miljø 
Public Relations 
Uddannelse 

KALENDER 
Svævefl vning 

27/2-99 
24/4-2/5 

13/5-23/5 
30/5-6/6 

Repræsentantskabsmøde 
International Svæveflyvekonkurrence, Hocken
heim, Tyskland 
DM, chef: Lars Ullitz 
Italienske mesterskaber standard og 15m, 
Ferrara, Italien 

5/6-12/6 Sjællandsmesterskab, Slaglille 
3/7 - 9/7 Tour de Danmark for svævefly 
5-10/7 Jysk-Fyns Mesterskab, Christianshede 
12/7-22/7 Arnborg Åben 1999 
4/7-24/7 VM for juniorer i Holland 
24/7-2/8 italienske mesterskaber 18 m, Rieti, Italien 
24/7-15/8 VM-FAI i Bayreuth 
30/7-8/8 27. Internationale Vintage Glider Rally, 

Aventoft, Tyskland (lige syd for grænsen) 
3/8-14/8 italienske mesterskaber åben klasse mfl., Rieti, 

Italien 
15/8-24/8 italiensk mesterskab Promozione (B) åben 

klasse, Rieti, Italien 

Motorflyvning 

20-28/2 
13-16/5 

13. VM Præcisionsflyvning, New Zealand 
Fællesnordisk træning og kursus i præcisions
og rallyflyvning, Ljungbyhed, Sverige 
DMU-tur til De Frisiske Øer 

Fly-in, Års Flyveplads 
DM i Præcisionsflyvning 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr.:www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr.: wwwdanskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Poul Erik Nielsen 
Ellesletten 12, Trærød 
2950Vedbæk 

Faldskærmss rin 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Småiodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
TomOxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 

Llnestyrlngs-Unionen 
ToveBayer 
Elmegade 1 0, 8200 Århus 
Telefon 86 10 34 53 
E-mail: tove.bayer@teliamaii.dk 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail:steen_hoej@danbbs.dk 

20/3 DFU repræsentantskabsmøde 

Ballonflyvning 

16-17/1 
3-6/3 
14/3 
14/3 
11-16/5 
12-15/8 
28/8-5/9 

Materielkontrollant-seminar, Korsør 
CIA møde, Lausanne, Schweiz 
Instruktørseminar, Nyborg 
Generalforsamling, Nyborg 
Danmarksmesterskab, Sorø 
Ballonstævne, Skive 
VM, Bad Waltersdorf, Østrig 

Ku nstf lyvn i ng 

10-11/4 
8-9/5 
11/6 
4-5/9 
august 
2000 

Dommerkursus, København 
Forårstræning, Tirstrup 
Konkurrence ifm. KZ Rally, Stauning 
Sæsonafslutning, Odense 

Nordiske mesterskaber, Odense 

21-23/5 

22/5 
29-30/5 
25-27/6 
25-31/7 

Nordisk mesterskab i præcisionsflyvning, Sverige 
Europamesterskab i præcisionsflyvning, Czech 
Republic 

7/8 Air BP rally 
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!t Human_ Factors 
- Flyveinstruktørseminar 

I lighed med tidligere arrange
menter indbød Rådet for Stør
re Flyvesikkerhed til et semi
nar over emnet Human Fac
tors rettet mod flyveskolerne 
og de aktive flyveinstruktører. 
Rådets hensigt med denne 
type seminar var at henvende 
sig til en bredere målgruppe 
~andt piloter end den, der tid
ligere var blevet dækket ved 
de "traditionelle" flysik-dage. 
Instruktørerne møder i hverda
gen alle piloter r forbindelse 
med PFT og efteruddannelse. 
Budskabet fra Rådet vil såle
des gennem instruktørerne 
kunne nå ud til en bredere 
målgruppe, hvis instruktører
ne bliver forsynet med nogle 
nyttige og tidssvarende værk
tøjer til at påvirke flyvesikker
heden og udbrede kendskab 
til de faktorer, der er afgørende 
for en sikker og fornuftig ope
ration af mindre fly. 

Seminar af denne type har 
de to forrige år været afholdt 
på Sjælland. Det var derfor 
oplagt, at dette års seminar 
skulle afholdes i Jylland eller 
på Fyn. Rådets bestyrelse traf 
aftale med FSN Skrydstrup 
gennem stationschefen oberst 
A.R. Pedersen, der velvilligt 
stillede faciliteter til rådighed. 

Seminaret blev fastsat til 
lørdag den 21. november 1998. 

Bøje Dueholt, SL\I. 

Der var i alt 27 til stede under 
seminaret. 

Formanden for Rådet for 
Større Flyvesikkerhed, Kai 
Frederiksen, indledte semi
naret med en velkomst efter
fulgt af en grundig orientering 
om Rådet og dets virke samt 
d~ tanker, som Rådet gjorde 
sig med hensyn til effekten af 
seminaret. 

Der blev samtidig redegjort 
for de fremtidige kurser for 
instruktører, som indgår i JAR
komplekset i kravene til at ved
ligeholde rettigheder, hvor en 
form for PFT indføres, og hvor 
et af elementerne er et efter
uddannelseskursus (derertre 
dele, hvoraf de to er obligato
riske indenfor en gyldigheds
periode). 

Rådet har til hensigt at for
søge en tilpasning af de nuvæ
rende flyveinstruktørsemina
rer, således at de kan indgå 1 
JAR-strukturen som kompe
tencegivende kurser. Indtil da 
modtager hver deltager et kur
susbevis fra Rådet, som bevis 
på, at deltageren har gjort en 
personlig indsats for at med
virke til atforbedre flyvesikker
heden i Danmark. 

Formanden overlod heref
ter ordet til Rådets generalse
kretær Niels Nørby Jakobsen 
(NAK), som de fleste vel erin
drer fra hans tid som chef for 
Havarikommisionen, hvor han 
stod for en lang række flysik
relaterede tiltag, heriblandt 
mange foredrag i flyveklubber
ne overalt i landet. NAK funge
rede på dagen som "kursus
leder". 

Flyvevåbnets pilot
uddannelse 
Første foredragsholder var 
Flyvevåbnets repræsentant 
fra Flyveskolen i Karup, Car
sten B.S. Pedersen (PON), 
der fortalte om forsvarets ud
dannelse og instruktøruddan
nelsen ved Flyveskolen. Det 
blev et foredrag, der gav et le
vende indblik i de metoder Fly
vevåbnet anvender til både 

Luftfartslægen Susanne D. 
Panton taler om human fac
tors. 

udvælgelse og uddannelse på 
de forskellige niveauer. 

Det gav også et klart billede 
af de fordele og ulemper et så
dant system har. Når skolen 
uddanner et antal udvalgte 
egnede aspiranter, vil der altid 
blive siet nogle fra, også selv
om disse piloter set med civile 
øjne stadig er gode piloter. Det 
er konsekvensen, når der altid 
startes med et større antal ele
ver end der sluttelig skal bru
ges. 

Det gjorde også en del ind
tryk på de fremmødte at få at 
vide, at der undervejs i uddan
nelsen er 2 år uden flyvning, 
mens aspiranten er på offi
cersskole. Til gengæld er in
struktøruddannelse noget helt 
~aturligt for den enkelte pilot, 
idet der inden den specifikke 
flyveinstruktøruddannelse 
begynder, er indbygget gan
ske omfattende leder- og in
struktøruddannelse i den al
mene uddannelse til pilot i be
falingsmands- og officersud
dannelserne. Noget af det man 
bemærkede var formen, hvor 
der i den praktiske uddannelse 
blev fløjet instruktion med in
struktørerne af de "ældre" in
struktører og trænet briefing 
og debriefing af hele uddan
nelsen til pilot. Der blev gjort 
~eget ud af at præcisere, at 
instruktørens opgave også var 
at observere, sætte sig i ele
vens sted og vurdere færdig-

heder, situationsfornemmelse 
og handlekraft. PON mindede 
om, at eleverne ser op til in
struktøren. 
. Diskussionen blev drejet 
md på holdninger, og hvad der 
~aracceptabelt.Derskerogså 
1 Flyvevåbnet skift af instruktø
rer, fordi instruktørens og ele
vens kemi ikke passer. Det er 
en naturlig ting at arbejde med 
problemerne. Det kræver blot, 
at eleven vil tale om dem. 

JAR regler 
Bøje Dueholt fra SLVs Certifi
katkontor gennemgik de as
pekter og krav, der opstår ved 
overgangen til JAR. De seks 
former for instruktører, der nu 
bliver katagoriserede er for 
enkeltes vedkommende ikke 
certificerede, men der er dog 
formelle krav til uddannelsen. 
Dette gælder den del af in
struktørvirksomheden, der er 
bundet til jorden, altså teori
instruktørerne. Systemet med 
vedligeholdelse af rettigheder 
og de nyindførte tidsbegræns
ninger på gyldigheden i med
før af JAR-FCL blev gennem
gået, og der blev samtidig 
orienteret om AIC vedrørende 
"grandfather-rights" og de 
muligheder, der er for at udøve 
rettigheder med autorisations
brev kontra rigtigt certifikat i 
overgangsperioden. Det blev 
også understreget, at disse til
tag kun gælder JAR godkend
te FTO og Registered Faciliti
es. De gamle skoler kan køre 
perioden ud til endelig over
gang til JAR på de nugælden
de certifikater og beviser, men 
de skal dog fremover vedlige
holdes efter JAR. 

Luftfartslægen 
Susanne D. Panten, luftfarts
læge, startede med at fortælle 
lidt om, hvordan hun i kraft af 
sit fagområde havde gjort sig 
mange tanker om hvilken form 
og indhold, der ville være pas
sende netop til dette seminar. 
Valget var faldet på en sam
menkædning mellem de af 
SLV udarbejdede statistikker 
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omkring flyvehavarier og den 
menneskelige faktor, de for
skellige faser af flyvningen og 
de medicinske problemer, der 
kunne tænkes at have indfly
delse på flyvesikkerheden. 
Dette blev belyst med en ræk
ke eksempler. 

Der blev herefter orienteret 
bredt om JAR-medical. Der 
blev lagt vægt på at give et ind
tryk af, hvor omfattende netop 
dette emne er, de enkelte gre
ne af flyvemedicinen og de 
steder, hvor der hersker tvivl 
om betydningen af fortolk
ningsmuligheder. Den meget 
forstående holdning man har 
til en reel risikovurdering, når 
der er tale om recertificering/ 
fornyelse sat i kontrast til den 
mere restriktive førstegangs
undersøgelse, godkendelse 
eller afslag. Foredraget bar 
præg af et inderligt ønske om 
både at skabe forståelse for 
betydningen af reglerne og den 
velvilje, der fandtes i systemet 
til at vurdere mulighederne 
indenfor det givne ,regelsæt og 
samtidig gøre en helhjertet 
indsats for at bidrage aktivt til 
en højnelse af flyvesikker
heden, bl.a. ved at deltage i 
arrangementer som dette. 

HCL 

Efter frokosten forts~tte semi
naret med et indlæg fra havari
inspektør Erik Grevyfra Hava
rikommissionen for Civil L,uft
fart (HCL). De faktorer, der le
der til flyvehavarier og flyve
hændelser, blev belyst ved et 
antal eksempler. Der blev flit
tigt refereret til aktuelle hæn
delser og problemer, som for
samlingen kunne nikke gen
kendende til. En del af de me
toder og muligheder, der er til 
rådighed for havariundersø
gelser, blev berørt. Samarbej
de, der finder sted på tværs af 
landegrænser og andre skel, 
blev fremhævet som en meget 
nyttig kilde til referencer for et 
land af Danmarks størrelse. 
Samtidig blev det fastslået, at 
HCL ikke placerer ansvar og 
skyld. Der arbejdes udeluk
kende med at klarlægge år
sagssammenhænge og fakto
rer, der indgår i flyvehavarier 
og flyvehændelser. 

Efter dette indslag trådte 
formanden ind fra sidelinien og 
causerede nogle minutter over 
emnet "skyld" -stof til eftertan-
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ke for de fleste. Hvad der egent
lig er dækkende for de juridiske 
begreber uagtsomhed og grov 
uagtsomhed. 

Gruppearbejde 

NAK introducerede dagens 
sidste emne, gruppearbejde, 
hvor de enkelte instruktørers 
opgave var at sætte på papir, 
hvad myndighederne og Rå
det kunne bidrage med for at 
lette hverdagen for instruktø
ren. 

Han gav et kort indlæg om 
Human Factors og oplyste, 
blandt andet at undladelse af 
at følge fastsatte procedurer 
var en medvirkende årsag til 
godt 30% af flyvehavarierne. 
Herefter præsenteredes Rå
dets spørgsmål til deltagerne, 
der var opdelt i tre grupper. 

Gruppearbejdet tog ud
gangspunkt i to områder, fly
ves ko I er (Human Factors, 
Menneskelig ydeevne og be
grænsning og holdninger) og 
PFT ("følgning" af PFT'eren, 
påvirkninger med holdninger, 
materialer til rådighed). I ple
num forelagde en repræsen
tant fra hver af de tre grupper 
resultaterne fra gruppearbej
det suppleret med kommenta
rer og argumenter. Materialet 
blev overdraget til Rådet til 
videre bearbejdning. Fra de 
tidligere seminarer er opbeva
ret de tilsvarende resultater, 
der nu skal danne baggrund 
for Rådets indsats til udarbej
delse af egnede materialer til 
støtte for flysik-fremmende ar
bejde gennem flyveskoler og 
flyveklubber. 

Efter en dag med mange 
spændende indtryk takkede 
formanden for Rådet de frem
mødte for deres indsats og gav 
tilsagn om Rådets støtte til 
løsning af flysik-opgaver i 
fremtiden samt fortsættelse af 
traditionen med tilbageven
dende aktiviteter som den 
netop afholdte. 

Foreningen Danske Flyvere 

Protaklor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Fonnand: Genenll Ch<. Hvidt 

Generalsakrøtær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farlmagsgade 7 ,4., 1606 København V. tlf. 33 13 06 43 

Kalenderårets sidste arrange
ment var det traditionelle an
despil, som blev afviklet den 
8. december på Royal Hotel i 
den sædvanlige gode stem
ning. 

Højt humør fra start til slut -
også blandt de mandlige del
tagere, selvom det var de kvin
delige, der løb med de fleste 
af de store gevinster. 

Rosy Møller og Eva Kåås 
vandt hver en and, men Lizzie 
Hermansen to plus hovedge
vinsten -gåsen. Hendes mand 

Gunnar Bak Jensen fik både en 
halv og en hel hamburgerryg 
med hjem. Rent statistisk set 
kan sådan slet ikke forekomme, 
men gør det! 

Det var en god og festlig af
slutning på 98-arrangementer
ne og mange blev og deltog i 
den hyggelige, kammeratlige 
sammenkomst som natmaden 
efterhånden er blevet til. 

Kommende arrangemen
ter: Generalforsamling den 16. 
februar og kegleaften den 16. 
marts 1999. 

KDA Repræsentant
skabsmøde 1999 
Kongelig Dansk Aeroklub afholder det ordinære repræsen
tantskabsmøde lørdag den 17. april i DFU Landscenter/ 
Sønderjysk Faldskærmsklubs lokaler på Koldingegnens 
Lufthavn, Vamdrup. 

Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Mediekursus 
"Krisestyring" 

Lær mere om nærkontakt til presen i forbindelse med 
kriser og ulykker. Kurset afholdes i perioden 23/4 kl 1700 -
24/4 kl 1600 på Nordjyllands Mediecenter, Aabybro. 
Forventet kursusgebyr ca kr 1000,-. Kurset henvender sig 
primært til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer 

Med venlig hilsen 
KDA-uddannelsesudvalg KDA 

Sportspokal 
På KDA's Repræsen
tantskabsmøde uddeles 
KDA's Sportspokal til en 
person, der ved konkur
rencer i 1998 eller 

SAS-pokalen for klubledere 
gennem en periode har 
opnået gode resultater. 
Motiverede skriftlige 

På KDA's Repræsentantskabsmøde uddeles SAS-pokalen 
for klubledere til en person, der gennem sit virke har ydet 
en betydelig indsats for klubben og for flyvningen. 
Motiverede skriftlige forslag skal være KDA-huset i hænde 
senest den 2. marts 1999. Eventuelle spørgsmål rettes til 
generalsekretær H.N. Knudtzon eller KDA's formand Aksel 
C. Nielsen. 

forslag skal være KDA
huset i hænde senest den 
2. marts 1999. Eventuelle 
spørgsmål rettes til · 
generalsekretær H.N. 
Knudtzon eller KDA's 
formand Aksel C. Nielsen. I 
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Som reglerne er nu kan og et pigenationalhold ud- ret begrænset antal fix til rå-
man f.eks. flyve en ud-hjem tages direkte derfra dighed. Da det samtidig er en 
opgave og bagefter deklarere 6. Udtagelse til deltagelse i fordel at have kort fix-interval 
både en ud-hjem , en fri ud- internationale konkurren- ved vendepunktspassage ( så 

hjem og en distance på op til cer tages delvis direkte fra man sikrer mindst et fix inden-

Rekorder 
tre vendepunkter. den klasse, der flyves i un- for sektoren) medførte dette 

For 1999 er reglerne dog der DM. Piloterne udtages sidste år, at mange piloter æn-

Rekordlisten for gældende fortsat som vi kender dem nu, to år før konkurrencen fin- drede på fixintervallet umid-

svæveflyverekorder er offent- idet ændringer vedtaget i IGC der sted. delbart før vendepunktspas-

liggjort i dette nummer. først træder i kraft 1 . oktober. 7. DM perioden udvides med sage. 

Der er kun små ændringer Per Winther tre dage Dette foregår på de nævnte 

i forhold til sidste års liste. Det 8. Klubklassen flyttes til sam- typer manuelt - ved at piloten 

dårlige vejr i denne sæson har Ændringer for 
me perioden som de to an- trykker på forskellige knapper 

gjort det nærmest umuligt at dre DM-klasser. - altså med hovedet nede i 

foretage sig noget på dette konkurrence- 9. Handicap for klubklassen cockpittet(!), samtidig med at 

område, så vores forventning flyvning 
revurderes. han nærmer sig et punkt i luft-

om et boom af nye rekorder på 10. Adgangsbegrænsning bli- havet, hvor en masse andre 

grund af de mange tomme li- IGC har vedtaget en ny struk- ver indført og kvalifikation svævere også er på vej hen I 

nier i de nye kategorier, blev tur for afholdelse af internati- finder sted under AÅ. Vi vil indføre et forbud mod 

Ikke indfriet . onale konkurrencer. Det er at ændre manuelt i fix-sætnin-

Vi håber så på, at en så dår- vedtaget at nedtrappe den en- Punkterne 1-6 er indført for gen før vendepunktspassage-

lig sæson er en oplevelse vi kelte nations deltagerantal til sæson 1999. af simpel flysik hensyn. Så hvis 

kan blive forskånet for i den en pilot pr. klasse. Nedtrapnin- De resterende punkter bli- man vælger at bruge/købe en 

nærmeste fremtid. gen skal foretages over en år- ver færdig debateret i løbet af ikke IGC-godkendt logger skal 

Vi har fået en del kom- række og være afsluttet i 2007. 1999 med henblik på indføre!- man gøre sig klart, at der kan 
mentarer til den nye liste. Jeg Dette er gjort primært for at se ved sæson 2000. ligge en (lille) begrænsning i 
vil derfor for en ordens skyld re- bevare svæveflyvningen som Ang. 1 og 2 : det har vist sig mulighederne, hvis loggeren 

degøre for de principper, der en individuel sport og forhindre at være upraktisk at bruge den har mindre en 6-8000 fix til rå-
blev anvendt ved overførsel af den om sig gribende teamflyv- gamle vendepunktssektor ved dighed. 
de gamle rekorder til den nye ning. Denne team flyvning har GPS-logning. Desuden er det De fleste IGC loggere kan 
liste. vist sig at være en stor fordel et problem, at en eventuel skifte fix-interval automatisk, 
1 . Alle rekorder indplaceres hvis piloterne har mulighed for overtrædelse af konkurrence- når man er indenfor en given 

efter den anvendte flytype. at træne intensivt- muligheder regler let og sikkert afsløres på afstand af vendepunktet - og 
2. Ingen gamle, ikke registre- som de store svæveflyvenati- et GPS-log; det samme er jo dette er seMølgellg den rigtige 

de flyvninger kan godken- oner har udnyttet til det yder- ikke tilfældet for piloter der af- løsning. 
des. ste. leverer en filmstrimmel som Desuden er prisforskellen 

3. Ingen rekord kan noteres i Den endeJige struktur vil eneste dokumentation. på en lille IGC godkendt logger 
en ledig kategori, hvis den- medføre at vi kan konkurrere i Ang. 3: Der foregår en del og en af de andre mindre end 
ne ikke eksisterede på det 7 klasser. Disse vil være : forsøg rundt om i verden på at 2.000 kr i dag. 
tidspunkt flyvningen fandt World class - klubklasse - forbedre flysik-situationen i Ang. 4 .Klubklassen flyves 
sted. standard - 15 m klasse - 18 m startøjeblikket. Baggrunden er internationalt uden vandbal-

4. En rekord kan dog noteres klasse - åben klasse - samt naturligvis de tragiske ulykker last - derfor. 
i en ny kategori såfremt: team flight klasse. Den sidste vi har set de seneste år ved in- Ang. 5 Pigerne integreres i 
a. den er registreret i for- klasse indføres som en kom- ternationale konkurrencer. DM - tildels efter eget ønske -

vejen i en anden kate- pensation for de teamflightgla- Vores ændring af startsek- og fordi vi jo desværre ikke har 
gori samt de, der så får denne ene klas- toren skal bidrage til at sprede så mange af dem, som vi kun-

b. overstiger det fastsatte se, hvor man kan udfolde sig startfeltet over en linie på 6 km ne tænke os. Vi udtager et pi-
minimumskrav. med teamflyvning. med tilhørende mindre risiko genationalhold ved sammen-

Det er tanken at offentliggø- Vi må seMølgelig tilpasse for sammenstød på grung af regning af de deltagende pi-
re rekordlisten hvert år i FLYV. os de ændrede forhold i den tæt flyvning. gers resultater. 

store verden udenfor ande- Ang.6:Vi har gennem man-
Der foregår for tiden en de- dammen, både hvad angår Listen for anvendelige GPS- ge år haft en løbende diskus-

bat i IGC-regi om at ændre på konkurrencestruktur og regler. loggere omfatter alle IGC-god- sion om vi skulle fortsætte med 
deklarationskravene til dlstan- På konkurrenceudvalgs- kendte loggere, både nye og at sammenregne 15m og stan-
cerekorder. Det overvejes i møderne og på pilotmøder, der gamle, samt et par Garmin log- dardklassen til en fælles liste 
hvilket omfang det stadig skal blev afholdt dels under DM og gere (89-90-95) Har man lyst og derfra udtage nationalhol-
være nødvendigt at angive si- AÅ samt det afsluttende møde til at købe ikke IGC-godkendte det. Mange har fremført argu-
ne vendepunkter før start ved i Vejle, er der da også kommet loggere, har piloten selv til op- menter imod dette system. Et 
distanceopgaver. Der ligger et mange gode forslag frem til gave at kontakte vores mand af dem er, at piloter der flyver, 
forslag til næste IGC-møde om ændringer af vores nationale på sagen: Knud Møller Ander- ejer og er fortrolige med et fly, 
helt at slette kravet til angivelse konkurrencer. Den endelige sen, og få klarlagt om den på- måske skal ud og låne og 
af vendepunker før start for liste af gode forslag ser såle- gældende logger kan accep- tilvænne sig et andet fly, fordi 
distanceopgaver . des ud: teres under danske konkur- en pilot, der står højere på lis-

Dette vil i givet fald , hvis det 1. GPS gøres obligatorisk rencer. ten, ønsker at skifte klasse. 
bliver vedtaget, reducere an- 2. Ny vendepunktssektorer Jeg ønsker ikke at blande Desuden har mange også 
tallet af distancekategorier til 3. Ny startpunktsektor mig i, hvad folk investerer i, undret sig over, at man kunne 
4. Disse vil være fri distance, 4. Klubklasse-DM flyves uden men jeg vil gøre opmærksom blive danmarksmester uden at 
ud -hjem , FAI trekant , distan- vand. på at nogle af de billige loggere stå så højt på nationalholdstis-
ce over max tre vendepunker. 5. Pigerne integreres i DM - f. eks. Garmin 89 og 90 har et ten, at man fik tilbudt deltage! 
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se i en international konkur
rence. 

Vi har vedtaget (KU) at 
kombinere de to hensyn sådan 
at nr. 1 i både 15m og standard 
får ret til at flyve internationalt 
i den klasse de har fløjet i ved 
DM. Resterende pladser udta
ges stadig efter den sammen
regnede liste. 

Desuden er det tanken at 
udtage alle piloterne 2 år før 
deltagelse for at give bedre 
mulighed for træning i det om
råde, der skal flyves i. Disse 
var ændringerne med virkning 
nu fra sæson 1999 . 

Næstesæson 
Med henblik på næste sæson 
- og fremtiden - planlægger vi 
at udvide DM perioden med tre 
dage for at give et bedre grund-

lag for sammensætning af na
tionalholdet. Ved at flytte klub
klassen til samme periode, gø
res det nemmere at sammen
ligne de tre klasser. Der bliver 
indført adgangsbegrænsning 
ca. 20 pr. klasse og kvalifikation 
vil finde sted uden AÅ. 

Klubklassens handicap er 
også underkastet diskussion. 
Vi har i mange år brugt den tys
ke aeroklubs liste, men måske 
er den engelske liste bedre eg
net til danske forhold - navnlig 
nu hvor klubklassen skal flyve 
uden vandballast. 

I den tyske liste er der f.eks. 
et spring på otte point fra en 
LS-4 til en standard Cirrus. I 
den engelske liste er springet 
på fire point. 

Ideen med at medtage LS-
4 og DG-300 i klubklassen var 
at muliggøre brugen af disse 

Meddelelser fra Unionen 

Nr. 61 af 20.11.1998: 
Arsstatistik. Bilag: Statistik
skema m.v. 

Nr. 62 af 10.12.1998: 
Materielkontrollantkursus 
den 23.- 29. oktober 1999. 
Bilag:Tilmeldingsblanket. 

Nr. 63 af 10.12.1998: 
Tilskud fra Danmarks 
Idræts-Forbund til instruktør
kurser. 

Nr. 64 af 10.12.1998: 
Nye bestemmelser om brug 
af forfang. Bilag: Unions
håndbogens gruppe 460 
side 5 af 03.12.98. 

Nr. 65 af 10.12.1998: 
Udlejning af Unionens 
Discus og LS8 til konkurren
cer i 1999. 

Nr. 66 af 10.12.1998: 
Nye uddannelsesnormer -
PROJEKT 2000. 

Nr. 67 af 10.12.1998: 
Julelukning. 

Nr. 68 af 21.12.1998: 
Flykalenderen 1999. 

Nr. 69 af 21.12.1998: 
Kandidat til formandsposten 
og til bestyrelsesposter i 
Dansk Svæveflyver Union. 
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Nr. 70 af 21.12.1998: 
Unionshåndbogsrettelser nr. 
3/1998. Bilag: Diverse 
grupper. 

Nr. 71 af21.12.1998: 
Nye uddannelsesnormer. 
Bilag: Manglende side 24. 

Nr. 72 af 22.12.1998: 
Referat af hovedbestyrelses
møde mr. 4 98/99. 
Bilag: Ændringer til UHB 
samt kalender. 

Nr. 1 af 07.01.1999: 
Ny centerleder på Svævefly
vecenter Arnborg. 

Nr. 2 af 07.01.1999: 
Klubtrænerseminar 
30.01.1999. Bilag: program. 

Nr. 3 af 07.01.1999: 
Ny talenttræner (Anders Møl
ler Andersen). 

Nr. 4 af 07.01.1999: 
Indbydelse til Danmarksmes
terskab, standard- og 15 m 
klasse, 13. - 23.05.1999 på 
Svæveflyvecenter Arnborg. 
Bilag: Oversigt over god
kendte loggere. Tilmeldings
blanket. 

udmærkede fly til konkurren
cer, men de nuværende han
dicaps synes at forhindre at 
dette finder sted. I den tyske 
klubklasse konkurrence var 
der blandt de første 20 place
ringer ikke et eneste fly af de 
to typer. Sandsynligvis fordi 
det ikke er muligt at indflyve et 
pointspring på otte point. 

Uanset hvad man nu måtte 
mene om disse spørgsmål er 
diskussionen hermed sluppet 
løs, og man har mulighed for 
at deltage i debatten. 

Den endelige afgørelse bli
ver truffet af KU først på efter
året, så ændringerne kan blive 
kommunikeret ud til klubberne 
i god tid. 

Årets pilotmøde finder sted 
på Arnborg lørdag den 2. ok
tober. 

MODER 
Flyveteknisk 
Selskab 
Torsdag den 4. februar i In
geniørhuset i København 
(Kalvebod Brygge 31 -33): 
Solflyet lcare li og dets 
elektriske fremdrivning. 
Foredrag (på engelsk) af 
professor Herbert Weh, 
Technische Universitåt, 
Braunschweig. Tilmelding 
til IDA på tlf. 33 18 48 18 
eller fax 33 18 18 87. 

Ikke-ingeniører er vel
komne! 

SVENOR 1999 • et nyt begreb 
indenfor svæveflyvningen 

SVENOR-kurserne er resulta
tet af et konstruktivt samarbej
de imellem svæveflyveorgani
sationerne i Norge og Sverige, 
der ledte frem til den første 
SVENOR sæson i 1998. 

Bag konceptet ligger en 
gammel ide om et styrket nor
disk samarbejde indenfor svæ
veflyvningen. 

Succes'en i 1998-udgaven 
af kursusrækken fører uvilkår
ligt til 1999-programmet, hvor 
også vi danskere er meget vel
komne. Faktisk så velkomne, 
at arrangørerne har bedt mig 
om at sætte en markedsføring 
i gang i Danmark. 

I sæsonen 1999 arrange
res fem kurser fra tre af Skan
dinaviens mest unikke svæve
flyvepladser. Kurserne er tilret-

telagt af erfarne svæveflyve
piloter, der deler ud af deres 
viden både igennem teoretisk 
gennemgang og som instruk
tører i 2-sædede fly som fx. 
Duo Discus og Janus. 

Kurserne er kendetegnede 
ved at der ud over instruktion 
og flyveøvelser også er lagt 
meget vægt på det sociale 
samvær imellem piloter og de
res familier. 

Hvis du har lyst til at lære 
mere, under disse meget kvali 
ficerede forhold, og hvor du får 
mange flyveoplevelser i andet 
terræn, samtidigt med at du 
træffer nye venner, så tilmeld 
dig på et SVENOR-kursus -
det er nordisk samarbejde, når 
det er bedst. 

Kursusplanen for 1999 ser sådan ud: 
SVENOR 1 28/3 - 4/4 Fjeldflyvning 
SVENOR 2 14/6 - 19/6 Strækflyvning 
SVENOR 3 20/6 - 27/6 Aerobatic (1+2) 
SVENOR 4 26/7 - 31/7 Aerobatic (1) 
SVENOR 5 1/8 - 14/8 Instrumentflyvning 

Vågå (N) 
Elverum (N) 
Ålleberg (S) 
Elverum (N) 
Ålleberg (S) 

I den kommende tid vil du finde flere artikler og information på 
Unionens hjemmeside, www.dsvu.dk 

Er du allerede nu blevet inspireret og vil vide mere, så er du 
meget velkommen til at kontakte mig. Meld dig til - der bliver rift 
om pladserne. 

Henvendelse til 
Dan Funch 
SVENOR-koordinator i Danmark 
tlf. 7566 9262 
e-mail: danfunch@post6 .tele. dk 
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TERMIK-Ligaen 
Den Danske Svæveflyver Turnermg 
Vær med fra start når tærskel-linien åbner den 1. marts til en ny 
turnering for hele sæsonen. 

På et PR-seminar i 1996 blev blandt meget andet debatteret, 
hvordan vi kan synliggøre vores vidunderlige sport meget mere 
overfor omverdenen og samtidig få fremmet interessen for 
strækflyvningen mest muligt. 

En gruppe på fire personer fra tre klubber har arbejdet seriøst 
på dette projekt i to år, og er nu klar til at præsentere resultatet -
TERMIK-Ligaen - Danmarks første konkurrence for alle landets 
svæveflyvere løbende over hele sæsonen. 

Bag disse visioner ligger bl. a. følgende mål og midler: 
D At fremme interessen for konkurrence-flyvning, med: 

Sportslig bredde - motivation af både begyndere og erfarne 
piloter 
En klub- og en pilotkonkurrence, for alle B-, C- og S-piloter 
En skalerbar konkurrence med mulighed for fx. nordisk in
tegration 
Enkle regler - mindst muligt "lov-rytteri" 

o Positiv synliggørelse af svæveflyvningen overfor offentlig
heden og pressen ved: 
Aktuel resultatformidling til presse og deltagere 
Lokalt og nationalt sigte i distribution af resultater til medierne 

O Nogle af midlerne til opfyldelse af dette inkluderer : 
Anvendelse af EDB 
Opdateringer mindst en gang pr. uge 
Omgående inddatering af resultater i klubberne 
Primær transmission af disse via Internet 
Resultater formidles til klubber, presse og WEB-side 
Alle klubber vælger en konkurrenceleder 

Gruppen har grundigt bearbejdet disse mål og visioner, med 
speciel fokus på enkle og klare regler, bredest mulig deltagelse, 
selvmotiverende konkurrenceformer og aktuelle resultater. 

Ud af dette er kommet et regelsæt for TERMIK-Ligaen og et 
EDB-program, SoarTask, der gør det muligt at håndtere en så 
stor og ambitiøs konkurrence. 

Organisationen 

Klubberne udpeger en ansvarlig konkurrenceleder, der opsamler, 
evaluerer og rapporterer resultater mindst en gang pr. uge. Disse 
beregnes og samordnes af Liga-chefen, der herefter stiller nye 
klub- og pilotresultatlister til rådighed. 

Ligaens øverste myndighed er Liga-ledelsen, med ansvar for 
konkurrencens gennemførelse og videre udvikling. 

TERMIK-Ligaen er sanktioneret som Danmarks officielle 
flyvedagskonkurrence igennem DSvU's Konkurrenceudvalg. 

Konkurrencen 

Periode: 1. marts til 1. oktober 
Deltagere: Alle B-, C- og S-piloter 

Konkurrence-discipliner: 
Strækflyvning på forud defineret opgave af min. 70 km. 
Udtærskling og start indenfor Danmarks grænser. 
Landingssted og ankomst kan frit vælges. 
Gats Craddle-opgaver er naturligvis også en mulighed, med 
max. otte vendepunkter. 
Gyldige vendepunkter fremgår af "Det Nationale Vendepunkts
katalog", hvortil også kan tilføjes nye. 

For piloter med under 150 timer, endvidere: 
Varighed og højdevinding 
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Pointene 

Der gives point for varighed på min. 1 :00 time og for højdevinding 
på min. 500 m. For strækflyvning beregnes distance-moment og 
hastighedsmoment, hvis opgaven er gennemført. Ved udelanding 
dog kun distance-point. "Foto-udelanding" er muligt. Flyene klas
sificeres efter den ved sæsonstart gældende DAeC's Index-liste. 

Alle point indgår i resultatberegningen, både individuelt og 
klubvis, uanset disciplinen de kommer fra. 

Resultater 

Piloterne konkurrerer individuelt om placeringen i tre grupper: 
Gruppe A: består af 60 piloter 
Gruppe B: består af 60 piloter 
Gruppe C: består af alle andre piloter 

Individuelt medtages summen af pilotens tre bedste flyvninger. 

Klubberne konkurrerer indbyrdes om placeringen i tre divisioner: 
1. Division: består af seks klubber 
2. Division: består af seks klubber 
3. Division: består af alle andre klubber 

For klubben medtages op til 30 flyvninger, dog max. tre resultater 
pr. pilot. 

Op- og nedrykning 

For både den individuelle og klubkonkurrencen rangordnes ved 
sæsonslutningen piloter og klubber i grupper og divisioner, 
gældende for den følgende sæson. 

Individuelt: 
De 20 nederste i en gruppe og de 20 øverste i gruppen under 
udgør en dynamisk liste af 40 piloter, der konkurrerer på point 
om næste sæsons placering. 

Klubvis: 
De fire højest placerede klubber i 1. division forbliver her. De to 
nederste rykker ned i 2. division. 

De to højest placerede i 2. division rykker op, og de to ne
derste rykker ned i 3. division. 

De to højest placerede i 3. division rykker op, og de resterende 
forbliver i 3. division. 

Præmierne 

Vores Union er blevet overtalt til at være pokal- og emblem-spon
sor. Ud over æren, er der således "isenkram" til hylderne, der 
gives som følgende: 

Vindende klub i hver af de tre divisioner: 
Bedst placerede pilot i gruppe A, B og C: 

2. og 3. bedst placerede pilot i gruppe A: 
2. og 3. bedst placerede pilot i gruppe B: 
2. og 3. bedst placerede pilot i gruppe C: 

Vandrepokal. 
Vandrepokal + 
emblem til eje. 
Emblem til eje. 
Emblem til eje. 
Emblem til eje. • 
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SoarTask 

Til styring, registrering, beregning og formidling af hele konceptet, 
er udviklet et brugervenligt EDB-værkøj, nemlig programmet 
SoarTask. 

Det forudsiges, at mange piloter og klubber deltager, måske 
med 30 deltagende klubber, 500 piloter og deres 1.000 flyvninger 
eller flere på en sæson. Ud af alle disse data fremkommer 
piloternes og klubbernes dynamiske bevægelser i grupper og 
divisioner, samt nogle resultatlister til brugere og selvfølgelig 
også udvalgte resultater til sportsjournalister og medier. 

I klubberne vil Konkurrencelederen indtaste dagens eller 
ugens flyvninger, og via e-mail sendes en af programmet 
genereret fil med ændringerne til liga-chefen. 

Han samkører de modtagne data fra alle deltagende klubber, 
og herfra genereres en opdateret fil med de aktuelle resultater, 
samt forskellige præsentationer af resultaterne. Disse vil kunne 
down-loades fra DSvU's hjemmesider, hvorefter man i klubberne 
kan opdatere sin egen kopi af databasen. 

Piloterne kan nu efter ønske øjeblikkelig få at vide, hvad fx. 
weekendens flyvetur betyder for piloten selv og klubben, ligesom 
piloten kan se, hvad dagens vejr i øvrigt har gjort muligt i andre 
klubber. 

Aktualiteten er i højsædet og stiller store krav til rettidig ind
rapportering fra den ansvarlige i klubben. For den 1. sæson er fastsat 
en ugentlig rapporteringsprocedure. 

SoarTask-programmets daglige brug og de mange features 
vil indgående blive beskrevet i en artikel i marts-nummeret af 
FLYV. 

Hvordan kommer I igang ? 

TERMIK-Ligaen ruller til start om kort tid, nemlig den 1. marts, 
og alle klubber og piloter, der har lyst til at deltage bør bruge de 
næste uger til at orientere sig om mulighederne. 

I denne første udgave af turneringen benyttes de første fire 
måneder til indkøring af SoarTask og dokumentation , samt 
selvfølgelig af alle til at score så mange point som overhovedet 
muligt. Det gælder om at være med fra starten. 

Den 1.juli er nemlig den første milepæl for pointberegningen, 
idet de tre klubdivisioner og de tre pilotgrupper bliver dannet på 
baggrund af disse første data. 

Herfra konkurreres videre i resten af perioden, og vinderne 
kan kåres og næste års divisioner og grupper kan dannes. 

FLY TIL SALG ~ 
Cessna 172 OV-AKY 
Årgang: 1971 
COM: Narco mrk 16 
COM: Ditte! FSG 50 
NAV: Narco mrk 16 
Transp: King KT78A 
ADF: King KR85 TSO 
VOR: Narco 

Airspeed lndicator 
Artifical Horizon 

Altimer • Tum Coordinator 
Gyro kompas • Vertical 

Speed lndicator 
Rpm • Oil Press/Temp • 

Amp 

Pris DKK 250.000,
Tachotime 8348 
Exterior: Hvid/gul 

Cessna 172 OV-BFP 
Årgang 1974 
King KX170A 
Ditte! FSG 50 
King KT78A 
King KR85 
King KX170A 

Airspeed lndicator 
Artifical Horizon 

Altimer • Tum Coordinator 
Gyro kompas • Vertical 

Speed lndicator 
Rpm • Oil Press/Temp 

Amp 

Pris DKK 225.000,
Tachotime 6352 
Exterior: Hvid/gul s Sun-Air of Scandinavia A/ S 

Lufthavnsvej 33. 7190 Bi llund 
_. lelefon +45 7650 0100 . Fax +45 7533 8618 

Liga-ledelsen foreslår følgende ''flyveplan": 
I klubberne vælges en Konkurrenceleder, der fungerer som 

ansvarlig for dokumentation, rapportering og formidling af 
resultater, samt fungerer som kontaktperson for Liga-ledelsen. 

Vedkommende henvender sig omgående til liga-formanden, 
Helmut, der vil informere og udlevere SoarTask. 

Følg med i næste nummer af FLYV, hvor SoarTask vil blive 
indgående beskrevet. 

Konkurrencelederen og andre interesserede bør deltage i et 
af de tre liga-seminarer, der vil blive holdt i landsdelene i februar 
måned. 

Følg med på Unionens hjemmeside: www.dsvu.dk, hvorfra 
der er links til TERMIK-Ligaen. Her vil efterhånden findes pro
grammer, resultatlister, dokumentationsskemaer, regelsættet, 
meddelelser og vejledning. Eller kontakt en person i liga-ledelsen 
(adresser findes sidst i artiklen). 

TERMIK-Ligaen 
Den Danske Svæveflyver Turnering 

Et anderledes mesterskab, hvor man kan "måle" sig nationalt og 
alle samtidig kan bidrage til klubbens placering. 

En turnering, der strækker sig over hele sæsonen, og hvor 
der er rig mulighed for at servere resultater og PR om svæveflyv
ning, også lokalt. 

Aktualitet og resultater forenes med enkle regler og en moti
verende konkurrenceform. 

Feltet kaldes til start - er du klar til "take-off" ? 
Liga-ledelsen : 
Formand: Helmut Egsgaard, Herning 
e-mail : helmut@post10.tele.dk 
Teknik/Presse : Dan Funch, Vejle 
e-mail: danfunch@post6.tele.dk 
SoarTask : Arne J. Boye-Møller, Vestjysk 
e-mail : arne@boye-moller.dk 

DSvU's Nationale Vendepunkts Katalog 
Ansvarlig : Niels P. Nørgaard, Kolding 
e-mail: nielsno@post2.tele.dk 

Part I Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 
Tif. 4059 3059 

Sælges Cessna 182P IFR 
God teknisk stand, 

korrosionsbehandlet fra 
fabrikken. TI 2700 timer. 
Stationeret på Tåsinge. 

Tlt 62 26 10 08 (kun aften) 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 38 46 65 



TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOYI'ER 
IUSA 

Heljco_pter Adventures Ine. <HAil 
fra San Francisco, Califomia: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

Comair Avjatjon Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

Fust Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Aorida: 
• Nr. I i verden på Fust Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech l 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* Ayver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 51620896 
E-mail: seglend@online.no 

Maule Ml-235 1985 
Totaltid ca. 1800 timer VFR, oplakeret 

1996. Meget velholdt, står i hangar. 
Monteret med krog IH svæveHyve

optræk, og evt. med kontrakt på Hyvning. 
Sælges billigt ved hurtig handel. 
Henvendelse H.P. Kristensen 

Tlf. 4026 5450 

Beecll 
Hawker 

Beechcraft 

Scandlnavia AJS 

1981 Plper Seneca Il for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN90 
GPS tied to HSI, Stormscope. 
Fully de-iced, engines O hours 

since overhaul 
Phone -+45 46 14 18 00 
Fax+ 45 461418 01 

Aulhorized Raytheon Atrcralt Company 
Dealer for Scandinavla and lhe Ukraine 

SØGER 
Piloter til 

rundflyvningssæsonen '99 

* A - intruktører 

* B/1 - intruktører 

Henvendelse til: 

'l(arfog .91.ir 
Sønderborg Lufthavn • 6400 Sønderborg 

Telefon 74 42 22 85 • Telefax 74 42 90 85 

Sælges PA 28 180 årg 66 
TT 3900 - motor 2050 TT - 100 T 
siden cyllnderoverhaul - LDB 2001 

- Klngs Avlonlcs (760 kanaler) - TXP 
Mode c. lntercom/4 Nat VFR -

Velholdt og velflyvende - EKRK. 
Kr. 175.000,-

Jørgen Brandt - Tlf. 2085 1214 

Hytte 
sælges på Arnborg 

Tlf. 9715 3705 

GRØNHOI. T AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Gronholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi: 48 48 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

JET - TURBINE - PISTON 
TIMEBUILDING 

First Officer Programs & Type Ratings, USA & Caribbean, 
I 00-1250 hrs., F- 1 visa: 

Airbus A30084, 320,321, MD88, B737,ATR42EFIS, Fokker 27, Shorts360, 
King Air, Learjet 24, Metroliner li & III, Beech 99 & 1900, Bandeirante, 

LET 410, Twin Otter, Casa 212, MU-2, C402, Navajo, Chieftain. 
JetAirlinerTransition Course $ 3.900. 

Eagle Jet International, Ine. Scandinavian Representative: 
Kurt Henningsson . Box SS . 5-17903 Stenhamra . Sweden 

Phone +46-B-S604-4380 . fax +46-B-S604-437 I 

Stephan Auer 
F1rsr Officer 
LaudaArr 

John Barbas 
Captam, Right Tramer 

US Amooys 

Barry Roche 
Pilot 

P, trol,um H,~s Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronaucics has trained 
chousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviacion. Ourproven training curriculum and ex
perienced scaff combined wich excellent Califomia weather, ideal ter
min, and complex airspace, prepare our students to succeed in che highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance wich J-1/M-1/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMV OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 

OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 5I0.568.6100 • Fax: 5I0.553.0747 
Web: www.s1errnacademy.com 

Ema1I: adm1ssmns@sierrnacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircroft Mechonic & Dispotcher Troining Programs olso ovoiloble. 

Fly til salg! 
I 999 Factor new P1 e1· Mlibu Mira e. klar ål levering ultlmo marts. 

klar dl levering ultimo september. 1998 Fabroksn P1 er A1·cl1e1· 111 

1993 P, e1 Mal1bu Mira e. TT 1350 hrs since new, de-lux leather lnterlor, 
King EFIS EHI 40 system, altltude preselect, stonnscope, movlng map, color 
radar (simply loaded). 
1967 P1 e1· Chernkee 160. TT 4400, Eng. 400 hrs. SMOH, IFR avionlcs, GPS, 
autopilot w/altltudehold, new lnterior. 

1969 P1 e1· Cherokee S1x TT 2675, Eng. 1450 hrs., new Prop 1995, King 
Avlonics, dual controls, cargo door. 

1978 P1 e1 Lance TT 2550 hrs., Eng. 1791 hrs., Prop 97 hrs. (last OH Oct. 
1996), King IFR avionics, Original P and I, last annua! inspection per(onned Oct. 
1998. 
1975 P, e1· Nava ,o. TT n62 hrs., Eng. 823/ 1718 hrs., Props OH 1997, New 
P & I 1992, RMI winglockers etc. 

1962 Pi ei- Colt. TT 4200 hrs., Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny 
lærred overalt - utrolig flot, nyt luftdygtighedsbevis. 
1976 Cessna 414 TT SO I 0, Eng. 1560/1560 hrs., Props OH 1996, P & I new 
1996, King Avionics, Trimple 2000 GPS, full de-lce, air conditloning. 

1972 Cessna 340 5300 hrs., Eng. 740/740 hrs., Props, 300/300, King 
avlonics, known icing. 
1973 Cessn;i 177. TT 2600 hrs., Eng, 600 hrs., Prop. 250 hrs., new palnt 1997 
Brandnew Klng IFR avlonlcs package, new hoses, new magnetos etc ..• 

1975 Cessn;i F 172 M TT 4336 hrs., Eng. 1766 hrs., Prop 1630 hrs. lFR regi
streret med King og Narco avionics. 

tffiGMihiiJl;@imfi TT 5810 hrs., Eng. 410 hrs. SMOH, Prop 0 hrs. 
H, Full IFR avionlcs, very nlce ... 

•fJ:ij:ffljdj:f» TT 180 hrs., Eng. 750 hrs., Prop 300 hrs. remalnlng,Avlonl
cs: Narco IFR digital, fresh annual inspectlon June 1998. 
1978 Tockwell Cornrnander I 4 TT 2650 hrs. eng. 890 hrs. SMOH, Prop 158 
hrs. slnce new, de-lux leather lnterior, Collins avlonlcs, HSI, GPS and autopilot 
w/altltudehold. 
1981 Km- A11 B 200 TT 8500 hrs., Eng. 2000/2000, High flotation gear, New 
executive P & I, newly overhauled landinggear and components. 

• AIR ALPHA AIRCRAFT SALESA/.5 
Odense Lufthavn . 5170 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 
De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 
A::privatflyver-ærtifikat. B::tralikflyverct af III klasse. D::lrafikflyver
certifikat af I klasse. l::instrumentbevis. IFR::instrumentflyvning. 
VFR::Sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN::tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR::lilladelse til at 
flyve i mørke. GEN:generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INmO::fra begyndelsen og frem tll trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG:typeomskollng 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lulthavnsvej 44, Roskllde UJfthavn 
4000 Aoskllle, Tlf. 46 19 14 22 
8omholms UJfthavn, Rønne 

Tåsmge f'lrielllads 
Alle Clllffllater, banner.llæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10, 
Teori'. A/NVHF / IVHF / GEN lncividllel A-leori. 

All.ERØD FLYVESKOLE 
Alerød Flyvepiads, 3450 Allemd 
TI!. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/okal 
A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, BEG'N·BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangaivej M, Roskilde UJfthavn, 4000 Roskilde 
TI!. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, inslruktør. Omskoling, PFT-A,8,1, Twin. N-BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse. Teori: A, Bil og D. 
(konsessionshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
KøbenhaYllS lufthavn Roskilde 
Lulthavnsvej 20, 4000 Roskikle 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twm AB-INITIO, Instruktør, N-BEG/VFR, Omskoling, PFT· 
A, B, I, Twm.Teori: A, B+1, D, N-BEGtlEG-VHF, GEN-b&iis. 

l..oønd Falsler Airport. 4970 Rø<lly 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lllfttlavnsvel 32, 4000 Roskikle, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-In&, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT · A,B 

HEllFUGHT EAST 
Hangaivej E12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopler, N·BEG-VFR samt PFT på helikopler, 
omskoling bl jelheiikopll!t incf. jet fundarnenlaft, simuleret I-træning 
som lntegre!UI del af I-program på helilqller. 

IKAROSFLYApS 
Hangarvej A 12, Rækiile Lultha'ln 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 

Teori: A, B/ I + D gennem Skolen for CMI Pilolu<kl. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, instruktør, N-BEG-VFR, 
omskoling, slmulator, bamerslæb. Speciale: US-konvellering. 
Kommunbtion: N-BEG./BEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen for Civil Pioludd. 

JETAIR R.IGHT ACADEIIY 
Luftllavnsyej 50, 4000 Roskilde 
TI!. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, tlf. 9710 01 55, fax 9710 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twm, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, NI, Bil, D 
Kommunikation: N-8EG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED Fl YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Hasfevvej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstflyvning, A·PFT, halehjul· og 
spinkursus 
e-mail: rf@aerobatlc.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDOANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 11 15 
Teon:Nf, Bil, D. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i lorb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelelonis!bevis kulser, BL 9 og 10 teori. Human 
faciols and limitations, PFT-kurser samt alle 1ooner for 
fagkulser. Undervisning primært klasseunde!Visning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
LulthaYl1SYej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
EJahanmen Alf6, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: Bil, D, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre lultlartsuddanneisar till1)odes efter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisnings
program. 

FYN 
CENTER AIR 
Odense Lufthavn, L1'lhavnsvej 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A·sluling, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, l..ulhlvnsvel 43, 7190 lll1lund. TI!. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, lnsiudør 
PFT, ~ . Teon A, N--BE<MIEG-VHF 
us konverteringer 
Omskoling til bannfnla!blllys 
Bqslc Aerobatlc, Speciale: Uddamelsa til søfly 

KARLOGAIR 
Sønderboiv lJJtlhavn 
6400 Sønderboiv 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg UJfthavn, 111. 75 16 05 85 
Tønder Flyvepills, Uf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG'N-6EG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

NORTH Fl YING AJS 
Aalborg afd.: Aalborg Lultha'in, 
9400 Nr. Sundbo/, TI!. 98 17 38 11 

Århus afd.: Mais Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turoo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TI!. 75 58 34 02 

Skoling bl A samt PFT til A, omskoling alle enmotorade. 
Teori: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINlHG CENTER WEST 
Slaoolng Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
KaJl4)Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning f'lrielllads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup f'lrielllads 
A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG'N-BEG · VHF, GEN bevis + teknisk og praktisk 
undervisning på llerø lulbo og jet typer. 
(konssessionsha BIi og D: FTS) 

000 
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AVIA RADIO 
Aut. distributør for 

GARMIN, DAVID CLARK, PELTOR 
Samt iøvrigt Bendix/King, 
Rockwell Collins, Honeywell, 
Becker Avionics og mange flere 
- sikrer at du får den bedste 
PRIS, SERVICE OG GARANTI -

F.eks. 
GARMIN GPS III PILOT 
GARMIN GPS 195 
PELTOR 7006 
DAVID CLARK HI0-13.4 

kr. 4.950.
kr. 7.600.
kr. 1.495.
kr. 2.150.-

Så husk - check altid pris med Avia Radio 
inden du handler! 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

Satair er repræsentant for 
verdens førende reservedels
producenter. Vi yder hurtig 
levering til konkurrencedygtige 
priser og en professionel og 
specialiseret service 
- bygget på 40 års erfaring i 

flybranchen. 

Tag blot vores Janitrol Heater. 
Den er forsynet med levetids• 
forlænget CermaKote combus
tion tube og ny combustion air 
switch. 
Garanti: 3 år eller 1.000 timer. 
Udstyr, der varmer. 

Kontakt Satair's GA-gruppe 
og hør mere om vores brede 
produktpalet. 

GA Service. VI tager højde for kvallteten 

FLYUDLEJNING 
AYF M-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Korn eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIRKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172 - 1040.- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbelaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sepl 08.00-19.00 

Perioden okl.-marts 08.00-17.00 

510.-
645,-
645,-
645,-
645.-
810.-
810.-
810.-
810,-
835,-
865.-
865.-

1.650.-

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46 19 10 10 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

SATAIR A/ S · Amager Landevej 147 A · 2770 Kastrup · Tlf. 32 47 01 00 · Fax. 32 51 34 34 
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(Foto: Erik Frikke) 

Forsiden: 
Denne smukke AVRO Tutor (den eneste i 
verden) kan ses i Shuttleworth Collection 
på Old Warden Aerodrome. 
Se artiklen side 6. 
Foto: Ole Steen Hansen 

Redaktion: 
Sankt Markus Alle 13,4, 1922 Frederiksberg C 
Telefon 3135 4500, Telefax 3135 9768 

Ansvarshavende redaktør: Hans Kofoed 

Redaktionssekretær: Knud Larsen 

Abonnement og administration: 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46141500, Telefax 4619 1316 

Abonnementspris: 330 kr. pr.år. 

FLYV • MAR. 98 

6 British Air Shows 1998 

1 O Vinterflyvning på New Zealand 

14 Flyvemuseer i Florida 

16 World Air Games - radiostyrede modelhelikoptere 

19 Flyvevåbnet valgte Challenger 

20 Danske vinger nr. 7: 

KZ IITrainer - OY-FAK 

22 Hvilken type skal erstatte Sikorsky S-61? 

24 Heraldisk mærke til Hærens Flyvetjeneste 

26 Tre havarier 

28 Nye bøger 

31 Hvad Klods-Hans oplevede ... 

Annoncer: 
JakobTornvig, Solfang 12, 7160 Tørring 

Telefon 7580 1018, Telefax 7580 1321 
E-mail : tornbrand@post4.tele.dk 

Produktion: 
Slagelsetryk A/S, Rosengade 7C, 4200 Slagelse 

Telefon 5853 0011, Telefax 5850 0163 
Layout: Ulla Petersen 

E-mail : info@slagelsetryk.dk 

Artikler optaget under navn står for de enkelte forfatteres 
egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens 
eller udgiverorganisationens mening. 

Udgivet af KDA Service ApS, Kongelig Dansk Aeroklubs 
servicevirksomhed for almenflyvning. 

Kopiering af artikler og billeder er kun tilladt efter forudgå
ende aftale\ 

ISSN 0015-492X 

Jf!IÆII Distribueret oplag ifølge Fagpressens Medie 
~~ Kontrol i perioden t :7.96til30.6.97: 5.394stk. 

3 



Sindal: 
Midlertidigt 
stop 
Sun-Air lukkede midlertidigt 
ruten Sindal-København fra 
den 9.februar indtil sommer
fartplanen træder i kraft den 
29. marts. 

Den midlertidige lukning 
skyldes primært de nye passa
gerafgifter, der indførtes pr. 1. 
januar. 

SAS hotellerne 
SAS har besluttet at beholde 
datterselskabet SAS Interna
tional Hotels og fortsat udvikle 
virksomheden. Hotelselskabet, 
som driver kæden Radisson 
SAS HotelsWorldwide skal dog 
fremover først og fremmest sat
se på drift med mindre kapital 
bundet i ejendomme. 

Det er konklusionen af en 
gennemgang af hotelvirksom
heden, som SAS har gennem
ført: Siden SAS International 
Hotels i 1994 fik eneret å Ra
disson varemærket i Europa, 
Mellemøsten og Nordafrika, er 
antallet af hoteller steget fra 29 
til 100. Seks af disse ejes af 
SAS International Hotels, res
ten leases eller drives på ma
nagement kontrakt og franchi
se-aftaler. 

Boeing 737-600 i luften 
Boeing 737-600, med en kroplængde på 31,24 m det mindste 
medlem af 737 Next Generation familien, begyndte sine prø
veflyvninger den 23. januar. Den svarer størrelsesmæssigt til 
den nuværende 737-500 og kan tage 110-132 passagerer. SAS 
er første kunde til den nye model med en ordre i marts 1995 på 
35 fly, suppleret i oktober samme år med yderligere seks. 

Flyveprøverne og certificeringen er planlagt til at afvikles over 
syv måneder og vil involvere yderligere to fly. De tre fly skal 
flyve mere end 550 timer indtil typegodkendelsen, der ventes 
at foreligge til juli. 

Leverancerne til SAS begynder umiddelbart efter typegod
kendelsen. 

Selvom SAS er )aunch customer", er den første Boeing 737-
600 malet i fabrikkens farver. 

40 mio. passagerer 
Frankfurt Lufthavn satte ny 
årsrekord den 29. december, 
da man registrerede passager 
nr. 40.000.000 i 1997. 

Frankfurt havde 38,8 mio. 
passagerer i 1996, og er nr. 8 
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på verdensranglisten og nr. 2 
på den europæiske ( efter Lon
don-Heathrow). Med hensyn til 
internationale passagerer er 
Frankfurt også nr. 2 i verden. 

Billund i januar 
Billund Lufthavn oplevede i ja
nuar en betydelig tilbagegang 
i antallet af indenrigspassage
rer, fra 26.559 i januar 1997 til 
18.143 i januar 1998, hvilket 
svarer til 31,7%. Det er natur
ligvis kombinationen af den 
faste forbindelse og den nye 
statsafgift med deraf følgende 
prisstigninger, der slår igen
nem. 

Til gengæld er der frem
gang (11,5%), når det gælder 
udenrigsrutetrafikken, fra 
41 .878 til 46.678. 

På charterområdet steg an
tallet af passagerer, der be
gynder og afslutter deres rejse 
i Billund, med 3%, men antallet 
af transit/transferpassagerer 
gik 43,9% tilbage, så nettore
sultatet blev 64.808 charter
passagerer i januar 1998 mod 
71 .536 i januar 1997, en tilba
gegang på 9,4%. 

Museumstur 
til USA 
En af de danskere, der har set 
flest af de store amerikanske 
flyvemuseer, er Fritz Krag, og 
i dagene 13.- 27.september 
arrangerer han en tur til nogle 
af dem: National Air and Space 
Museum iWashington, Muse
um of Naval Aviation i Pensa
cola, United States Army Avia
tion Museum i Fort Rucker, 
United States Space and Rac
ket Center i Huntsville og Uni
ted States Air Force Museum 
i Dayton. 

Der bliver også besøg på 
National Air ad Space Muse
ums restaureringsværksteder 
og depoter i Silver Hill og på 
USAF Museums tilsvarende fa
ciliteter - og også tid til en dags 
.almindelig" turisme i Washing
ton, 

Prisen for rejse, hotel, en
tre m.v. pr. person i delt dob
beltværelse er 17.300 kr. 

Turen gennemføres kun, 
hvis mindst 15 personer til mel
der sig. 

Yderligere oplysninger og 
tilmelding hos rejselederen : 
Fritz Krag, Fasanhaven 12, 
2820 Gentofte, tlf. og fax 39 65 
35 83, e-mail :fritz.krag@priva
te.dk. 

Boeing i 1997 
Boeing (og den tidligere Mc
Donnell Douglas Corporation) 
afleverede i 1997 37 4 civile og 
104 militære fly, nemlig 

Model 737 135 
Model 747 39 
Model 757 46 
Model 767 42 
Model 777 59 
MD-80 16 
MD-90 26 
MD-11 12 
C-17 7 
F-15 19 
F/A-18 66 
T-45 11 

Af de 42 Model 767 var der 
en militær (AWACS til Japan), 
og afde66 F/A-18 Hornetblev 
de 20 leveret som kits til mon
tering i køberens hjemland. 

Det samlede salg og andre 
driftsindtægter udgjorde45.800 
mio. USD. Nettoresultatet er et 
underskud på 178 mio. USD, 
hvilket bl.a. skyldes særlige 
afskrivninger i forbindelse med 
overtagelsen af McDonnell 
Douglas' trafikflyprogram og 
"production inefficiences" ved 
den øvrige produktion af kom
mercielle fly. 

3.000 
Boeing 737 
Boeing har nu fremstillet mere 
end 3.000 Model 737. Fly nr. 
3.000, en 737-400 til Alaska 
Airlines, blev færdigt 31 år efter 
at det første blev rullet ud af 
monteringshallen på fabrikken 
i Renton, en forstad til Seattle, 
den 17. januar 1967. 

Boeing har en ordrebehold
ning på næsten 900 Model 
737, så det er særdeles sand
synligt, at man om nogle år kan 
aflevere Boeing 737 nr. 4.000. 

Model 737 blev lanceret i fe
bruar 1965 som et kortræk
kende supplement til de større 
707 og 727. Den første, en 
737-100, blev sat i drift i febru
ar 1968 af Lufthansa. To må
neder senere begyndte rute
trafikken i USA med Model 
737-200, opereret af United 
Airlines. 

Den lidt længere 737-200 
viste sig hurtigt at være køber
nes favorit, og -100 blev opgi
vet efter en produktion på kun 
30 fly. 

FLYV • MAR . 98 



Mid Life Update 
ET-613, den første »pilot production« MLU F-16, blev prøvefløjet 
den 17. december uden tekniske problemer, rapporterer 
Flyvematerielkommandoens interne blad Set og Sket. 

Det er den anden danske F-16, der har været gennem MLU
processen i Ålborg. Prototypen, E-177, blev klar i sommeren 1996. 

I løbet af foråret og sommeren følger de sidste tre danske 
pilot production fly, og Hovedværksted Ålborg går derefter over 
til egentlig serieproduktion af de resterende F-16. 

Stop for Saab 
340/2000 
Bestyrelsen for Saab har 
besluttet at standse produktio
nen af de regionale trafikfly 
Saab 340 og Saab 2000 om
kring 1. juli 1999. Der vil til den 
tid være fremstillet omkring 
500 af de to typer. 

Saab's fremtidige rolle i den 
civile flyindustri vil være at vir
ke som leverandør til ellerpart
ner med andre fabrikanter i 
samarbejdsprogrammer. 

Ca. 1.800 af Saab's 8.000 
medarbejdere er beskæftiget 
med de regionale trafikfly. En 
væsentlig del af dem vil få 
tilbudt ansættelse i andre 
afdelinger af Saab, specielt på 
de militære programmer, hvor 
der er behov for kvalificerede 
medarbejdere. Endvidere vil 
nogle blive omskolet eller gå 
på efterløn, men der vil dog 
være "nogle få hundrede", der 
bliver afskediget. 

Cimber's 
feriefly 
Cimber Air vil atter i år beflyve 
sin traditionelle sommerrute til 
den sydfranske by Montpellier. 
Det er niende år, og det sker i 
perioden fra maj til oktober. 
Der bliver direkte fly fra såvel 
København som Sønderborg 
og som en nyhed i år er det mu
ligt at opnå tilslutningsfly fra Ål
borg, Karup og Århus til speci
alpris. 

Der bliver også flyvninger til 
Jersey, arrangeret af Cimber 
Air's rejsebureau Cimber Rej
ser. Fra 31. maj og frem til den 
30. august flyves der hver søn
dag direkte fra København til 
den engelske kanalø. 

Endvidere gør Cimber Air 
meget for at markedsføre 
ruten København-Newcastle, 
også som ferierute til Nord
england og Skotland, især for 
individuelt rejsende. 

Sun-Air til Bergen 

Sterling og 
Britannia 
Sterling har indgået aftale med 
Britannia Airways om flyvnin
ger fo rThomson Resor, Sveri
ge. 

Fra 1. maj og et år frem skal 
Sterling flyve 90.000 charter
turister ud af Sverige til de 
traditionelle feriedestinationer 
ved Middelhavet. 

Flyvningerne gennemføres 
med en af Sterlings fabriksnye 
Boeing 737-800 til 189 passa
gerer og, men flyet bliver malet 
i Britannia Airways farver og får 
dette selskabs kabineinteriør. 
Cockpit- og kabinebesætnin
ger kommer fra Sterling. 

Britannia Airways er Stor
britanniens største charterfly
selskab. Med denne aftale vil 
det råde over 36 fly til sommer
sæsonen: 13 Boeing 767, 19 
Boeing 757, tre Airbus A320 
og en Boeing 737-800. 

Sterlings flåde består for 
sommersæsonen afto Boeing 
737-800, en Boeing 737-300 
og tre Boeing 727-200 samt 
seks Boeing 727-200 fragtfly. 

Pr. 16. februar har Sun-Air overtaget ruten Billund-Bergen fra Maersk Air. Den vil blive opereret 
i codeshare samarbejde med Maersk Air og vil blive befløjet med ATP til 64 passagerer. 

Der er fire ugentlige, mandag onsdag, fredag og søndag, med afgang fra Billund kl. 1220 og 
fra Bergen kl . 1450. Flyvetiden er 1 :25 time. 

Sun-Air's anden ATP, OY-SVI, kom til Billund den 25. januar. Flyets haleparti 
prydes af et kunstværk, Tartan, af skotten Peter MacDonald. 

I ØVRIGT 
Danish Aerotech har fået 
sin kontrakt om vedlige
holdelse af Flyvevåbnets 
flyveskoles T-17 forlænget 
til og med år 2000 med 
option på yderligere et år. 

Detsamme gælderkon
trakten om vedligeholdelse 
og kalibrering af forsvarets 
måleudstyr. 

Dassault solgte i 1997 
98 Falcon jetforretningsfly 
(Falcon 50EX, Falcon2000, 
Falcon 900B og Falcon 
900EX) til en værdi af ca. 
12 mia. FRF til kunder i 16 
lande. 

Sun-Airharfor 1996/97 
et overskud efter skat på 
2, 1 mio. kr. - og efter at der 
som følge af franchiseaf
talen med British Airways 
er afholdt væsentlige en
gangsomkostningertil om
maling af fly, nye uniformer 
m.v. 

Dubai 2000 bliver nav
net på det sjette Dubai Air 
Show, selvom det afvikles 
i 1999 (14.-18. november). 

Flyvevåbnet har afgivet 
bestilling på otte "recce 
pods" til F-16. Leverandø
rer er Per Udsen Co. og 
Terma Elektronik. Den før
ste pod skal leveres medio 
1999. 

Lockheed Martin C-
130J Hercules er blevet 
bestilt af det italienske fly
vevåben (18 fly) til levering 
fra 1999. 

FLS Aerospace har 
skrevet kontrakt på GBP 8 
mio. med Sterling Europe
an Airlines om komponent
service på Boeing 727 og 
737. 

Finnair har afgivet or
dre på fem Airbus A319, 
tre A320 og fire A321 til er
statning af DC-9. Leveran
cerne begynder i første 
kvartal af 1999. 
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Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

England er en kaloriebombe uden lige, når 
det drejer sig om airshows og flyvestævner. 
Lige guf for os danskere, der er vant til mere 
mager kost i den retning, og hvor vi tilmed 
fir efter år bliver nødt til at vælge, om vi skal 
til KZ-rally eller Flyvevåbnets "Abent hus"! 

I England kan man stort set ta
ge til et eller andet luftarran
gement hver weekend fra april 
til september. Ikke alt sammen 
lige stort, men alligevel et pænt 
udvalg. 

Jeg støder jævnligt ind i fly
veinteresserede mennesker, 
der ikke har været til air show 
på de kanter, og som gerne vil 
vide "hvad der er at se". 

Bristol Fighter fra OldWarden. 

Derfor en kort oversigt over 
noget af det, der kunne være 
med til at bestemme, at ferien 
eller forretningsrejsen skulle 
lægges omkring det sydlige 
England, hvor langt den meste 
airshow aktivitet foregår. 

Ingen givet ting 

Men inden vi kaster os over 
lækkerierne, vil det måske væ
re på sin plads at påpege, at 
den overvældende mængde 
airshows ikke kommer af sig 
selv. 

Herhjemme fik vi sørgeligt 
demonstreret de odds arran
gører af airshows er oppe 
mod, da Scandinavian Historie 
Flight satte sit ambitiøse war
bird show op iTirstrup for nogle 
år siden. Det hårde arbejde og 
de velmente ambitioner druk
nede i et urimelig dårligt an
bragt regnvejr, der desværre 
bombede alle intentioner om 
noget tilsvarende i Danmark 

Swordfish og Sea Harrier i formation ved et luftshow på 
Shoreham ved Brighton - en af de sjældne formationer, man 

kun finder ved engelske air shows. 

tilbage til flyvningens barn
dom. 

Engelske shows er natur
ligvis underlagt samme barske 
vilkår, da et stort luftshow ud
over glæden ved flyvning ikke 
mindst er baseret på godt køb
mandskab og risikovillig kapi
tal. 

Den 15. november sidste år 
blev det årlige engelske "air 
show industry seminar" af
holdt. Her diskuterede man 
bl.a. problemerne omkring de 
stigende omkostninger. Mili
tær deltagelse koster nu pen
ge (både for flyvende og sta
tisk deltagelse) , lokale politi 
styrker skal have mere for at 
holde styr på trafikken og for
sikringerne bliver dyrere. 

Men ikke kun arrangørerne 
har problemer. I den engelske 
flyvepresse har vi de senere 
år kunnet følge ejerne af gamle 
fly beklage sig over manglen
de air show-bookinger. For 
mange kræver det indtægter 
fra demonstrationer ved air 
shows at holde deres gamle 
maskiner på vingerne. 

Men der bliver flere og flere 
gamle fly, og da hovedpubli
kummet til de store arrange
menter ikke specielt er fly
freaks, men derimod såkaldt 
normale mennesker, bliver det 
svært at "sælge" mere speciel
le typer. Publikum vil se noget 
med drøn på. 

I 1996 blev således en 
meget interessant replika af 
Royal Navy jageren Fairy Fly
cather fra mellemkrigstiden 
grounded, fordi ejeren ikke 
længere kunne få økonomien 
i flyet til at hænge sammen. 

En pilot, der fløj ved Kl-rally 
sidste år, sagde til mig efter 
showet, at han ikke var sikker 
på, at publikum synes det var 
så rasende interessant, at han 
bare fløj forbi i en lige linje med 
sin Pi per Cub. Og det kan man 
så spekulere over, men givet 
er det i hvert fald, at et engelsk 
publikum kun gad se en Piper 
Cub, hvis den foretog sig et 
eller andet meget interessant. 
Man bliver kræsen, når der er 
meget at vælge imellem. 

Fighter Meet aflyst 

Dårligt vejr blev sidste år også 
det sidste søm i ligkisten på det 
navnkundige Fighter Meet, der 
tilbage i 1984 var det første air 
show i England, der decideret 
satte Warbirds på dagsorde
nen. 

Fighter Meet udviklede sig 
gennem årene til et meget fint 
og omfattende show med 
militærfly fra både den første 
og anden verdenskrig, jets fra 
den kolde krig, moderne jage
re, fornem aerobatik i moderne 
kunstflyvningsfly og en aldeles 
imponerende samling boder 
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med alskens nyttigt og unyttigt 
aeronautisk tingel-tangel. Om
kostninger, konkurrence fra 
andre shows og problemer 
med stigende lufttrafik om
kring London var også med til 
at gøre udslaget, men svigten
de publikumsfremmøde i den 
hårde blæst og de tunge byger 
blev dråben, der fik bægeret til 
at flyde over. Derfor ikke noget 
Fighter Meet i år. 

The lntrepid Aviation Com
pany (som betyder "Det ufor
færdede flyvefirma"), der selv 
er baseret på North Weald, er 
trådt til og har lovet, at man vil 
gennemføre et andet luftshow 
i stedet. Firmaet ejes af Pink 
Floyd guitaristen David Gil
mour, der hermed forsøger at 
bevare NorthWeald som aktiv 
flyveplads og hjemsted for air 
shows. Lokale myndigheder vil 
også gerne have kræmmer
markeder på den!). 

Tilbage i 1970'erne sang 
Gilmour i sangen "Money'' på 
LP'en Dark Side of the Moon 
at ,, ... I think I need a Learjet". 

Om han nogensinde fik en 
sådan, ved jeg ikke, men nu til
byder hans uforfærdede sel
skab tre Gnatjettrænere i for
mation, Spitfire, Mustang, Har
vard, Yak-11 og flere andre ty
per på luftshowsmarkedet. Når 
man betænker hvilke scene
shows Pink Floyd har excelle
ret i, skal der såmænd nok 
komme et pænt bette air show 
ud af det på North Weald igen 
i år. 

Crunchie Flying Cirkus flyver to Boeing Stearman med unge damer på øverste etage. Deres stativ 
tillader dem at lave balletakrobatiske øvelser, mens piloterne laver formationsflyvning. En 
chokoladesponsoreret og populært indslag ved mange engelske shows. 

En fantastisk oplevelse 

Disse lidt mørke skyer på air 
show himmelen kan dog ikke 
dække den kendsgerning, at 
England stadig set med dan
ske øjne er stedet hvor tingene 
sker. Men de er nævnt for at 
påpege, at alting ikke nødven
digvis bliver ved at være som 
de var. Shows lukker, nye op
står (måske), og ikke alle gam
le fly bliver ved at flyve. 

Nedenfor nævnes primært 
nogle af de større shows, der 
er planlagt i 1998. De fleste er 
traditionsrige, flotte arrange
menter med tilhørende gøgl og 
boder og i mange tilfælde også 
extra familieunderholdning. 

Ønsker man en grundigere 
oversigt med langt flere arran
gementer kan månedsbladet 
Aircraft lllustrated anbefales. 
Her får man hver måned en 
up-to-date oversigt over årets 
shows, træf, stævner, fly-ins 
o.s.v. - med telefonnumre, så 
man kan forvisse sig om, at det 
også bliver til noget som an
nonceret. 

Alle nedenstående oplys
ninger menes naturligvis at 
være korrekte i skrivende 
stund, men forfatteren kan 
hverken garantere for ændrin
ger, aflysninger eller tilbyde 
forsikringer mod dårligt en
gelsk vejr. 

Ingen af disse småting bør 
dog afholde nogle fra at rejse 
vestover. Det mest sandsynli
ge er nemlig trods alt, at man 
vil få en fantastisk oplevelse og 
blive totalt grebet af den sær
lige stemning, der er en blan
ding af flyvende cirkus, mar
kedsgøgl og dyb respekt for 
landets historiske og teknolo
giske fortid, som gør de engel
ske shows til noget ganske 
særligt. 

Shuttleworth Collection 

Ingen undskyldninger for at 
lægge ud specielt med denne 
ualmindelig stemningsfyldte 

David Gilmours Mustang i godt selskab ved sidste års Fighter Meet - rockstjernens firma redder i år airshowet på North Weald. 



samling på Old Warden flyve
plads. 

Her flyves primært med 
samlingens egne eksotiske 
veteraner, men der kommer 
også gæster i form at spon
sorstøttede kunstflyvningsfly 
og warbirds. 

Der har været økonomisk 
krise på OldWarden, man har 
foretaget nogle kontroversielle 
salg af fly de senere år, og 
manageren blev skiftet ud for 
et par måneder siden. 

Sidste år var budgettet til 
bestilling af fremmed delta
gelse på 10.000 pund. Da en 
warbird godt kan koste 2.000 
pund for transittid + opvisning, 
siger det sig selv, at Shuttle
worth Collection ikke har kun
net betale sig fra alle sine 
gæsteoptrædener. Man bytter 
derfor fly - ikke mindst med 
Duxford. Warbirds fra Duxford 
flyver til shows over Old War
den - og omvendt. 

16. maj, 20. juni og 18. juli 

Sunset flying displays - en Old 
Warden specialitet, der er 
vokset i popularitet. Ikke me
gashows, men stemningsfyld
te aftener, hvor der bliver fløjet 
med de helt gamle fly, hvis 
vinden ellers lægger sig. Hvor 
kan man ellers se flyvende 
maskiner fra tiden før første 

8 

verdenskrig? Blæser det, hol
des lidt tungere sager i reser
ve, så man ikke går forgæves. 

7.juni 

Great British Picnic Flying Day 
med hovedvægten på den ci
vile flyvning i mellemkrigsåre
ne. Udover luftshow også en 
dag, hvor publikum opfordres 
til at kommer passende på
klædt til en British Picnic (sik
kert stråhat, pænt tøj og den 

slags) - og gerne i et køretøj 
fra før 1960, hvis man ejer et 
sådant! 

16. August er der også biler 
som tema ved siden af flyve
maskinerne påVintageTrans
port Day. 

27./28. juni 

The Moth Club holder sin år-

Old Warden i de tidlige mor
gentimer. Kommer man tidligt, 
er der chance for at opleve 
duften af en morgen i mellem
krigstiden, når de antikke fly 
trækkes fra hangarerne. Her
hjemme havde Marinens Fly
vevæsen engang seks Avro 
Tutor. I dag er maskinen på bil
ledet den eneste i verden. 

lige Charity Flying på flyve
pladsen. Klubben samler i god, 
engelsk ånd ind til velgørende 
formål ved at give rundflyv
ningsture i et udvalg af klassi
ske De Havilland typer. Der 
kan ikke reserveres pladser på 
forhånd. Forfatteren til artiklen 
fik en tur i en Fox Moth for nog
le år tilbage ved et sådant ar
rangement- en chance han ik
ke har haft hverken før eller si
den! 

22. august 

Hawker Proms Concert. De 
fleste kender "Last night of the 
Proms" fra Royal Albert Hall i 
London. Men denne koncert er 
kunne toppen af kransekagen. 
De senere år er "proms in the 
park" nemlig blevet populære 
i mange engelske byer, hvor 
man i gode venners selskab 

nyder madkurven, vinen og 
den gode musik i byens park. 

Old Warden forsøger sig i 
år for første gang med koncert 
på flyvepladsen! Musikken vil 
blive støttet af motorlyden fra 
en Hawker Hind og Hurricane, 
der ventes at flyve denne af
ten. 

3. maj, 5. juli, 2. august 
og 4. oktober 

Luftshows med forskellige te
maer. 

6. september 

Shuttleworth Pageant, hvor 
man håber at kunne flyve med 
så mange som overhovedet 
muligt at samlingens fly. Altså 
dagen, hvis man vil have det 
hele med. 

Øvrige shows 

2.13. maj 

Duxford syd for Cambridge la
vede et imponerende jubilæ
umsshow, da det i 1996 var 60 
år siden Spitfire fløj første gang. 

I år skal det fejres, at det nu 
er 60 år siden den berømte 
jager kom i tjeneste ved Royal 
Air Force - og i øvrigt netop på 
Duxford. Sikkert igen en dag, 
hvor ikke et øje vil være tørt ! 

Det kunne være en god ide 
at få spist sine bacon-n' -eggs 
i en fart og komme tidligt. 

Spitfire er ikke blot verdens 
smukkeste fly, men et nationalt 
klenodie - og stadig populært 
ud over alle grænser! Da Spit
fire 'n blev fejret sidste gang, 
var der mange tusinde tilsku
ere, der aldrig nåede frem til 
Duxford. Trafikken gik helt i stå 
på egnen - også på den nær
liggende motorvej - og en af 
opvisningpiloterne måtte lade 
sin bil stå i vejkanten og spad
sere frem til pladsen! 



10. maj 

North Weald '98 Air Show. 
Som omtalt ovenfor et nyt air 
show, der arrangeres, nu hvor 
Fighter Meet er aflyst. 

23./24. maj 

Den årlige Air Fete på den 
amerikanske base Mildenhall 
i Suffolk er traditionelt det arne-
rikanske bidrag indenfor mili-
tært heavy metal - men også 
med historiske indslag. Et me-
get stort og populært air show 
først på sæsonen. 

29./31. maj 

Aerofair 98 på North Weald. Et 
arrangement indenfor general 
aviation med deltagelse af de 
fleste fabrikanter af lette fly, 
men arrangementet nævnes 
også her, da der samtidig vil 
være Diamond Jubilee Meet 
for Harvards fra flere lande i 
Europa (der arbejdes jo på at 
få en dansk Harvard på vin-
gerne, så her vil nogle måske 

kunne få inspiration). Der ven- Besøger man kun et en- men det vil stadigvæk være et 
tes mindst 25 fly af slagsen. En gelsk luftshow i hele sit liv, bør imponerende show. 
del forventes at mødes i Osten- det nok være dette, da disse Og skulle der blive tid til 
de d. 29. maj og flyve i samlet typer er så sjældne at se i overs, er hangarer og muse-
flok til North Weald dagen efter. Danmark. umsbygninger fulde af interes-

sante fly. Museerne på Dux-

3./5.juli 25./26. juli 
ford er i sig selv nok til at holde 
en flyveinteresseret beskæfti-

PFA International Air Rally på The Royal International AirTat- get en hel dag. 
Cranfield i Bedfordshire er den tao på flybasen Fairford i Glo- Og som sagt er der et utal 
engelske pendant til vores stershire er et af verdens stør- af andre arrangementer. Det er 
eget KZ-rally. Dog noget større ste militære luftshows (det ikke sikkert det største også vil 
- altså en weekend med mas- største?). være den største oplevelse. 
ser af lette og hjemmebygge- Er man til efterbrændere, Den mere uformelle stemning 
de fly. militære opvisningshold og i ved fx Festival af the Air '98 på 

det hele alt i moderne, militært White Waltham d. 18./19. juli 

4./5.juli 
isenkram er disse dage et eller De Havilland and Biplane 
overflødighedshorn, man næp- Fly-in på Popham 12.juli (beg-

Fighter Collection Flying Le- pe nogensinde vil glemme. Hi- ge flyvepladser ligger vest for 
gend Airshow på Duxford har storiske fly deltagere også, London) kunne måske være 
udviklet sig til Europas førende men hovedvægten ligger på lige så spændende, blot på en 
opvisning af warbirds. Her vil det en lang række flyvevåben anden måde. 
man kunne på se og høre de fra Europa og andre steder Hvad der ikke kan diskute-
store stempelmotorer i non- kommer og viser frem. res er dog, at man snyder sig 
stop aktion gennem et time- selv, hvis man ikke mindst en 
langt air show. Jagere og bom-

6. september 
gang i sit liv aflægger flyvnin-

bere fra anden verdenskrig vil gens europæiske Mekka et 
dominere, men der vil sikkert Duxford holder her sit Duxford besøg! • 
også være både jets og tidli- '98 Air Display - knap så vold-
gere militærfly. samt som Flying Legend i juli, 
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Vinterflyvning på New Zealand 

Tekst og foto: Peter Grube 
Nordsjællands Flyveklub 

26 timer ude af København. 
Stewardesserne på Singapo
re Airlines 747-400 Megatop 
begynder at rydde af og gøre 
klar til landing i Auckland. De 
sidste 11 timer har min kollega 
og jeg tilbragt på første salen 
sammen med 5 andre "busi
ness" rejsende. Mit indre ur går 
12 timer forkert, men da man 
nærmest ligger rigtigt ned, fik 
jeg sovet uafbrudt i syv timer. 
Vi begynder indflyvningen til 
Auckland, som ligger skjult i 8/ 
8 med indbyggede CB'er. Det 
føles som om vi kører på en 
dårlig svensk grusvej med 300 
km i timen. Min kollega har det 
med flyvning som med tand
lægebesøg. Det er ikke noget 
at gøre ved det, så lad os få 
det overstået i en fart. Han kig
ger forpint på mig. Jeg smiler 
og nikker. Døren til flydækket 
spriger op med et smæld, og 
det samme gør begge dørene 
til de forreste toiletter. En far
vestrålende kasse med luft
havnsblomster kommer gli
dende på hattehylden langs 
med vinduerne og rammer 
skottet med stor fart. Jeg 
smiler krampagtigt. Så er vi 
ude i klar luft. Jeg konstaterer 
at basen ligger i ca. 1,000 fod. 
Banetærskel og vi er nede. Det 
er tirsdag den 10. juni 1997. 
Det er vinter på New Zealand. 
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Missed approach 

Et par timer senere er vi på den 
igen, denne gang i en Metro 
med plads til 16 sjæle. Vi skal 
videre til Rotorua, vores ende
lige destination. Regnen står 
ned i tove og jeg er drivende 
våd, da jeg kravler ind på alle 
fire for at spænde mig fast i no
get, der mest af alt ligner en 
sammenklappelig havestol. 
Airborne, og showet begynder 
forfra. Min kollega stirer stift ud 
i luften, mens jeg forgæves for
søger at undgå at slå hovedet 
ind i fuselagen. Det er ikke 
morsomt at være 2 meter høj 
som passager i en Metro. Vi bli
ver, bogstaveligt talt, smidt 
rundt i luften. Positive og nega
tive G afløser hinanden i ra
sende fart. To piger et par sæ
der fremme skriger højt. Skip
peren vender sig om, smiler, 
og giver os tommeltotten. En 
af pigerne svarer ved at vise 
ham sin langemand. Inden af
gang fik vi at vide at max. fly
vehøjde ville blive 14,000 fod. 
Uden _at vide det med sikker
hed, er jeg ret sikker på at vi 
aldrig nåede derop. Efter 30 
minutter begynder vi indflyv
ningen til Rotorua. Der er in
gen ILS og basen ligger sta
dig i ca. 1.000 fod. Missed ap
proach! Begge motorer hviner 
på maksimale omdrejninger. 

Fra en af vore med passagerer 
får vi at vide, at vi diverter til 
Hamilton, som er åben. Ny ind
flyvning mellem bygerne, der 
hænger som tunge mørke gar
diner over det grønne frodige 
landskab. Gennem cockpit vin
duerne kan jeg se banelyse
ne i Hamilton Airport, og kort 
efter taxier Metroen ind på for
klædet. Jeg kravler ud. Stem
ningen blandt passagererne 
er nærmest euforisk. Alle er 
åbenlyst glade for at være på 
jorden. Min kollega vender 
diskret ryggen til, åbner sin rej
setaske, frembringer en halv 
liters plastic Ballentines købt i 
Kastrup, lægger hovedet tilba
ge og tager et ordentligt hiv. 
Han gyser og hikker, men får 
efterhånden sin naturlige an
sigtskulør tilbage. 

Inde i terminalen stå jeg og 
kigger ud af panoramavindu
erne. Bygerne driver afsted, og 
det blæser vel omkring 25-35 
knob. Det er tirsdag eftermid
dag og jeg har en aftale med 
en svæveflyveklubb i Matama
ta den følgende lørdag. De næ
ste 2 dage skal jeg tilbringe på 
et podium til en konference om 
søfartstorhold på New Zea
land. Men som alle svævefly
vere er jeg bekymret over vej
ret. Min bekymring går på, at 
jeg kun har lørdag og søndag 

til at besøge klubben, så hvis 
vejret ikke arter sig, må jeg ta
ge hjem med uforrettet sag. 

Højtryksvejr 

Fredag middag og konferen
cen er vel overstået. Jeg har i 
mellemtiden talt med Birgitte 
hjemme i København. At jeg 
skal være far var jeg godt klar 
over, men at det er tvillinger, 
var noget af en overraskelse. 
Det blev fejret med maner. 
Temperaturen er ca. 7 grader 
celcius, og det er vindstille. 
Pludselig får jeg øje på en buet 
sky nede sydpå. I løbet af få 
minutter vokser den til en fuld
byrdet linticularis. Jeg kører 
min kollega ned til bustermina
len. Han er fast besluttet på at 
tage bussen til Auckland, hvor
fra han skal videre til Vancou
ver. Jeg har ferie den næste 
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uge. Højtryksvejr. Sigten er 
uendelig, og jeg nyder turen i 
fuldedrag, da jeg kører de 100 
km. fra Rotorua til Matamata. 

Fredag eftermiddag kører 
jeg langsomt gennem Mata
mata, der bebos at ca. 2.000 
sjæle. Byen består af en ho
vedgade med de fornødne for
retninger samt en station. Be
boelsesområderne er klumpet 
sammen i sidegaderne til ho
vedgaden. Byen har flere mo
teller, som ser ud til at være i 
orden. Hvad jeg desværre ikke 
har taget i betragning er, at det 
er "Hayday" i Hamilton, den 
nærmeste større by. ,,Hayday" 
er meget lig dyrskuet i Roskil
de, bare ca. 20 gange større 
og årets folkefest. New Zea
land er et landbrugsland, og 
begivenheder som denne 
trækker alle mand af huse på 
hele nordøen. Jeg beslutter 
mig for at køre over bjergene 
the Kaimai's tilTauranga, som 
er en større havneby på øtky
sten. Jeg finder mig et motel 
der har Discovery på satelit
ten, og falder i søvn midti "Win
gs". 

Lørdag morgen kl 07.00. 
Jeg har haft problemer med at 
holde varmen i løbet af natten 
og klinkegulvet på badeværel
set er iskoldt. Jeg stikker hove
det udenfor. Stadig højtryks
vejr og der er is på bilens vin
duer. Himlen er azurblå. Da jeg 
kører tilbage over bjergene, 
stopper jeg ved et udsigts
punkt og stirrer betaget. På 
150 km afstand kan jeg se den 
9.175 fod høje vulkan Mt. Rua
pehu. Den ligger iøvrigt midt i 
et af de bedste skiområder på 
nordøen. Den var sidst i ud
brud i 1995, hvilket ødelagde 
skisæsonen noget for de loka
le. Askeskyen var 30.000 fod 
høj. Nordøen er i det hele taget 
overordentlig seismisk aktiv. 
Mange huse opvarmes ved, 
at man borer et rør ca. 20 me
ter ned i undergrunden og der
efter tilslutter den udstrøm
mende damp til husets centra
varmesystem. Den eneste si
deeffekt er den kraftige lugt af 
svovl i mange områder. 

Tilbage i Matam-
ata svingede jeg ind 
på den lille sidevej til 
flyveklubben, som 
jeg havde fundet da
gen i forvejen. 

Her er det måske 
på sin plads at fortæl-
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Området omkring Matamata er udpræget landbrugsområde. 

le lidt om, hvordan jeg fandt 
frem til netop Paiko Gliding 
Club, som klubben i Matamata 
retteligen hedder. Det er et stu
dium ud i moderne informati
onsteknologi. 

Da mit firma tre måneder i 
forvejen havde bekendtgjort at 
de ønskede at sende mig til 
New Zealand, var min første 
tanke ,, ... Det må kunne udnyt
tes til noget svæveflyvning". 
Kort efter faldt jeg over en 
artikel i "Segelflyg". En sven
sker havde besøgt klubben i 
Matamata i julen - som er de
res højsommer - og fortalte 
med begejstring om området 
og klubben han havde besøgt. 
På Internettet fandt jeg Glid
ing Association of New Zea
land (http://www.netlink.co.nz/ 
~gliding/nzga.html). Klubben i 
Matamata stod opført med 
antal fly, adresse, medlemstal, 
navne på kontaktpersoner, etc. 
Der var også en E-mail adres
se som jeg skrev til. Jeg for
klarede lidt om mig selv og mit 
erfarigsniveau. Jeg spurgte 
efter priser på flyslæb, over
natningsmuligheder, hvordan 
man fandt klubben, osv., osv. 
Dagen fik jeg en lang E-Mail 
med alle oplysningerne. Mai
len sluttede med, at jeg var 

meget velkommen til briefing 
lørdag morgen, hvis vejret el
lers tillod flyvning. 

Faciliteter 

Jeg kørte langsomt ned mod 
klubhuset og hangarene. Der 
var en god grund til at køre 
langsomt. Mellem bygninger
ne gik der masser af får, som 
dog ikke kunne komme til han
garområdet. Som de senere 
fortalte i klubben, holder de 
græsset nede, ulden kan sæl
ges - og lammene kan grilles. 

På vej ind ned til klubhuset 
er den første person jeg tilfæl
digvis møder Roger, klubbens 
formand. Han har fået besked 
fra Chris om min ankomst. Han 
byder mig velkommen og 
trækker mig indenfor i klubhu
set. Jeg bliver præsenteret for 
dagens skare på ca. 15 med
lemmer. Jeg får stukket et krus 
kaffe i hånden og snakken går 
livligt. De spørger interesseret 
til svæveflyvning i Danmark og 
Nordsjællands Flyveklub. Jeg 
viser billeder hjemmefra og 
gennemgår vores flyflåde, her
under også de privatejede. 
Øjenbrynene glider langsomt 
op i panden på de forsamlede. 
Da jeg slutter af med Nimbus 

Klubbens K-13 og Pawnee. 

4DT, høres et lydeligt suk. 
Deres egen klubflåde er funk
tionel og bygget op omkring 
Puchacz, K13, KB, PW-5, Club 
Astir og 15 privatejede fly, 
hvoraf mange kan lejes af gæ
ster. 

Der slæbes med en Paw
nee med den "lille" motor. De
res spil var totalharvareret for 
nogen tid siden. Der er over
vejelser om at bygge et nyt, 
men det universielle problem 
,,penge" skal først overvindes. 

Skolingsvejr 

Proceduren for en flyvedag lig
ner til farvekling, hvad jeg ken
der fra NF. Dagens instruktør, 
som er Steve, gennemgår vej
ret. Højtryk, vindstille og nul 
termik. Der er skolingsvejr og 
flertallet af de der er mødt op, 
er da også elever. Jeg havde 
allerede hjemmefra besluttet 
mig for udelukkende at ville fly
ve tosædet når jeg kom her
ned. Jeg havde ikke fløjet si
den oktober året i forvejen, på 
nær et PFT og to ti minutters 
ture på Astir en måned i for
vejen. Da jeg blev spurgt hvad 
jeg kunne tænke mig at flyve, 
meldte jeg ud som forklaret og 
alle nikkede. ,,Good decision", 
lød det fra alle rundt om bordet. 
Problemet var blot at deres 

Puchacz var groun
ded. Under et cockpit
check havde eleven 
rutinemæssget fore
taget rorcheck, hvil
ket fik et beslag på si
derorspedalen til at 
knække. Resultatet 
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Bjergene i baggrunden, hvor der kan flyves hang, er Kaimai Range ca. 10 km fra pladsen 

var det samme som et wire
brud på sideroret. Det skete 
umiddelbart før en start, hvor 
man skulle op og øve bla. spin. 
Man havde talt med importø
ren af Puchacz i Auckland, 
som bekræftede at det pågæ
ldende beslag skulle kunne 
tage et træk på 1.000 kg. Den 
eneste umiddelbare forklaring 
var metaltræthed (som altid). 

Baner til B-17 

Hvis jeg ville flyve tosædet, 
måtte det altså blive i en K-13. 
Nu er der jo nok en del af læ
serne der vil mene, at man ikke 
tager helt til New Zealand for 
at flyve i en K-13, men det var 
den eneste mulighed for at 
komme op i lufthavet, så sådan 
blev det. Jeg stod fast på min 
beslutning hjemmefra. Efter at 
have forsøgt at mase mig ned 
i forsædet på deres K-13, blev 
vi enige om at jeg vist nok sad 
bedre i bagsædet. De havde 
fastmonterede puder i sofa
størrelse, og jeg kunne ganske 
enkelt ikke være der med mit 
to meter lange legeme. Cook
pitcheck og Pawneen kører 
frem. Der kobles, jeg viser tom
melfingeren og vi kører. Stor er 
min forbavselse. Græsset fø
les som en asfaltbane. Jeg får 
senere at vide at flyvepladsen 
er opført af amerikanerne un
der 2. verdenskrig, da japaner
ne pludselig kom tæt pa New 
Zealand og Australien. Ba
nerne blev opført i den klassi
ske trekant og blev bygget til 
at kunne tage 8-17 fly, så un
derlaget er iorden. ldag man
gler det ene ben i trekanten, 
men de to resterende baner er 
ca. 1.500 m lange og 100 m 
brede og ligger som et stue
gulv!Vi havde på forhånd aftalt 
et slæb tll 3.000 fod. Den ene
ste forskel er, at ved udkobling 
svinger svæveflyet til højre og 
Pawneen til venstre. Hvorfor 
ikke - de kører også bil i den 
modsatte side af vejen. Jeg 
udløser som aftalt og kigger 
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mig lidt omkring. I øst stækker 
bjergkæden the Kaimai's sig 
ned sydpå. Området vi flyver i, 
er et udpræget landbrugsom
råde og der er ingen skov at se 
i miles omkreds. Markerne er 
gennemkrydset af hegn, hvilket 
gør at man sjældent har mere 
end ca. 300 meter at gøre godt 
med ved en udelanding. Jeg 
taler lidt med Steve om de 
"linser" jeg havde set dagen i 
forvejen længere sydpå. Han 
fortæller, at de er bjergene ne
de syd for Lake Taupo, mere 
end 200 km fra Matamata, der 
er udløseren. Der er ikke bøl
ger så langt nordpå på denne 
årstid. Det kunne ellers have 
været interessant et flyve 
bølger med en K-13 ! 

FIDO 

Langsomt daler vi ned gen
nem smørluften, og i god tid 
placerer jeg mig rigtigt for med
vindsbenet. I 500 fod går jeg 
på medvind for en højrehånds
anflyvning. 90 km på klokken, 
tværben og en smule luftbrem
se. Finale, pinden i maven, og 
den sætter sig som en K-13 
sætter sig overalt i verden. Vi 
stopper ud for startvognen 
hvor T'et ligger. Her er der ikke 
noget med at skubbe flyene 
rundt. Banerne er lange nok til, 
at man kan starte fra det ud
lagte T. Startvognen er et ka
pitel for sig. Den er stor og rum
melig som et kontor, og har 
indbygget radiostation og te
lefoncentral. Der er ikke man
ge siddepladser, da det ikke er 
tænkt som et opholdssted, 
men en kommandocentral 
med alle faciliteter for FIDO'en 
(Flight lnstructors Daily Or-

ganiser). Endvidere er der 
trukket strøm ud til startstedet. 
Jeg tænker på vores start
kasse, bildæk og havestole i 
NF. Desværre får jeg ikke taget 
et billede af vognen så vi kan 
få nogle ideer i NF, når vi skal 
lave vores egen startvogn. 

Sejlbåd på Sydhavet 

Vi slutter med flyvningen ved 
16.00 tiden, da det ligesom 
herhjemme bliver tidligt mørkt 
om v interen. Efter at have 
stillet flyene i hangar, er der 
debriefing og papirarbejde. 
Folk hygger sig, drikker det 
lokale bryg og snakker flyve
oplevelser. Jeg føler mig hjem
me. Det er lørdag og samme 
aften spiller New Zealand mod 
Fiji Øerne i rugby. De konsta
terer med en vis bekymring, at 
jeg ikke har forstand på rugby, 
men bliver alligevel inviteret på 
pizza og øl sammen med 
,,drengene" samme aften. 
Roger stikker hovedet sam
men med David, som er hans 
svoger. Som i NF er en del 
medlemmer i fami lie med hin
anden. Inden jeg når at prote
stere, meddeler de mig at jeg 
overnatter hos David. Han 
ringer hjem og bereder konen 
og de tre børn på min ankomst. 
Det ender med at jeg bliver i 
tre dage. Deres gæstfrihed er 
ægte og ukompliceret. David 
tager mig med ud i sin sejlbåd 
fra Tauranga, så nu har jeg fået 
opfyldt en anden ambition i 
livet - jeg har sejlet i Syd havet. 
Jeg bruger de tre næste dage 
på at køre 1.500 km på nord
øen. Da jeg skal flyve hjem fra 
Auckland, har jeg fået strenge 
ordrer fra Roger og Karen om 

at overnatte den sidste nat i 
deres hus, i udkanten af Auck
land. Roger og Karen's hus er 
beboet af en flok på 5 stude
rende, 3 katte og en hund. Een 
er i gang med en uddannelse 
som kok, så middagen er helt 
i top. Efter et livligt måltid træk
ker Roger og jeg ind tv-stuen 
og snakker flyvning. Han viser 
mig privatoptageiser fra flyve
klubben og fortæller mig om 
sin diamanthøjde i en K-6, for 
mange år siden. Desværre hav
de han rester af vaseline på læ
berne under iltmasken, hvilket 
forklarende hans store buske
de overskæg. Uden dette bli
ver hans læber fyldt med blæ
rer, hvis de udsættes for sol. 
Alt har sin pris. 

Muligheder for luftsport 

Dagen efter sidder jeg iThai's 
747-200 på vej til Bangkok via 
Sydney. Jeg tænker på Ro
ger's ord om, at man planlæg
ger at svæveflyve fra Austra
lien til New Zealand, tværs 
over the Tasman Sea. Det 
tager3timermeden 747! Man 
skal have 40,000 fod over Syd
ney, og vil udnytte jet-strøm
mene til distanceflyvningen. 

Der er ingen tvivl om at New 
Zealand, som helhed, byder 
på alle muligheder for luftsport. 
Der er bare så forbasket langt 
derned. Hvis man skal flyve 
højt og hurtigt "downunder", 
skal det helst være om som
meren, altså i vores vintermå
neder. Matamata har alle faci
liteter, inklusive overnatnings
muligheder på pladsen, der 
ligger ca. 1 ½ times kørsel fra 
Auckland. Der er gode mulig
heder for flyleje til rimelige pri
ser og området byder i sæso
nen på store udfordringer fly
vemæssigt, både hang, bølger 
og termik. 

Men når jeg tænker tilbage 
på mit besøg hos Paiko Glid
ing Club i Matamata, er det jeg 
husker bedst medlemmerne -
fordi sådan er gode flyveklub
ber. • 



Aviation 7006 - En nyhed der kan høres 
At konstruere et headset til flyvning er en udfordring. 
Alt skal være perfekt. Sikkerheden ombord må aldrig blive på
virket. For ikke at hænge fast i noget, kræves et design fri for 
udstående dele. En støjkompenseret mikrofon er nødvendig 
for en sikker kommunikation. 

Hurtigt og let skal en mikrofonarm kunne flyttes fra stand
by til taleposition, både fra højre og venstre side. 

Volumen skal være let tilgængelig og nem at justere for 
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Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Tlf. 4614 1500, Fax 4619 1316 
E-mail: kda@post8.tele.dk 

hvert øre, afhængig af støjen eller nedsat hørelse. Desuden 
kræves der god plads til ørene, samtidig med at støjdæmpnin
gen skal være optimal. 

Alt dette har vi forenet i et produkt. Aviation 7006 er nav
net vi har døbt dette headset. 

At vi derudover har bygget flere fordele ind i headsettet og 
opnået så lav en vægt som 375 gram, er vi bare stolte over. 

Prøv Peltor 7006 hos KDA Service - Du bliver ikke skuffet. 

F=IELTOR® 
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Flyvemuseer i Florida 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Florida - et rejsemål der for ba
re få år siden syntes helt uden 
for rækkevidde, både pris
mæssigt og afstandsmæssigt. 
Men mange rejsearrangører 
har nu også dette i deres pro
gram. Og hvert år drager man
ge danskere på charterrejse til 
Florida for at nyde solen, van
det og de mange turistattrak
tioner, der er skudt op. Centralt 
i Florida ligger Orlando og det 
er især i området sydvest for 
denne by at de mange forlys
telsesparker ligger. Men i Fia-

Valiant Air Command Museum 

rida er der også over 20 flymu
seer og en del ligger inden for 
1-1 ½ times bilkørsel fra Orlan
do. 

Her er en appetitvækker. 

Sun 'n Fun Air Museum 

Hvert år i april afholder Expe
rimental Aircraft Association 
(EM) sit årlige Sun'n Fun Fly
In på Lakeland Linder Regio
nal Airport, der ligger i den syd-
1 i g e del af byen Lakeland . 
Stævnet besøges hvert år af 

Fairchild C-123 blev produceret i 309 eksemplarer, der i standard
udgaven med to stempelmotorer havde betegnelsen C-123B. For 
at kunne medtage større nyttelast og samtidig benytte kortere baner 
blev 183 fly af typen udstyret med yderligere to General Electric 
J85 turbojet motorer. De fik betegnelsen C-123K. Med en startvægt 
på 60.000 kg kom de i luften på kun 356 m. 

6-700.000 gæster og flere 
tusinde fly. På området ligger 
også Sun 'n Fun Air Museum, 
der har åbent året rundt. Mu
seet, der blev etableret midt i 
'80-erne, har en stor samling 
af hovedsageligt hjemmebyg
gede fly, der viser udviklingen 
af amatørbyggede fly siden 
1930-erne. Flere af flyene er 
sjældenheder, blandt andet 
den første Mooney M-18 Mite 
med konstruktionsnr. 1, det lille 
jetfly Bede BD-5, mange af 
Rutans konstruktioner m. fl. 
Men også flere militærfly har 
fundet plads på museet. 

Fantasy of Flight 

Oliemillionæren KermitWeek's 
nyeste ide ligger i Polk City, ca 
15 km nordøst for Lakeland i 
retning mod Orlando. Hurrica
ne Andrew, der i 1992 hærge
de en stor del af Floridas øst
kyst, ødelagde også Kermit 
Week's museum udenfor Mia
mi og mange fly blev ødelagt 
helt eller delvist. En Boeing B-
17 blev blæst mere end tre km 
væk fra museet! De fleste fly 
er nu under genopbygning for
skellige steder i USA. 

Fantasy of Flight. 
Short Sunder/and, der er en 
ægte flyvebåd, står her på sit 
beaching gear, uden forudstil
lingshangarerne. De fire moto
rer er afmonteret til eftersyn. 

Fantasy of Flight er ikke 
"kun" udstilling af fly, men mere 
et oplevelsescenter. Under 
rundgangen står man pludse
lig i skyttegrave fra Første Ver
denskrig, hvor fly som Sopwith 
Gamet o.l. angriber under lyd
og lyseffekter. I et tilstødende 
lokale går man ombord i en 
Boeing B-17 på bombetogt un
der Anden Verdenskrig. Bom
belemmene går op og mens 
motorerne larmer og vinden 
fløjter, følger vi bomberne på 
deres vej mod jorden. 

I de store udstillingshanga
rer står blandt mange andre 
sjældne fly bl.a. Consolidated 
B-24 Liberator bombeflyet, en 
Shorts Sunderland flyvebåd 
og Wiley Post's Lockheed Ve
ga, som han i 1931 fløj jorden 
rundt i på ca. ni dage. 

Flying Tigers Warbird Air 
Museum 

Sammenlignet med Fantasy of 
Flight er dette af langt mere 
beskedent udseende, men det 
skal man ikke lade sig narre af. 
Museet er lige så meget et 
arbejdende restaurerings
værksted, der blandt andet har 
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arbejdet på de fly Hurricane 
Andrew ødelagde i Miami i 
1992. Under de guidede ture 
kan man være heldig at over
være genopbygningen af fx. 
Lockheed P-38 Lightning, 
North American B-25 Mitchell 
o.l. Mange fly er opstillet under 
åben himmel, hvor den ubarm
hjertige sol tager hårdt på 
maling, dæk og interiør. Her 
finder man blandt andet Grum
man F9F Cougar, Grumman 
C-1 Trader, Cessna og Piper 
etc. 

Flying Tigers Warbird Air 
Museum ligger på vestsiden af 
Kissimmee Airport en halv ti
mes kørsel syd for Orlando. 
Hvis du tager US $ 1.750,00 
med, kan du lige ved siden af 
museet få en times instruktion 
i en TF-51 Mustang {en af de 
få Mustang's med dobbeltsty
ring). 

Valiant Air Command 
Museum 

På vej mod Kennedy Space 
Center på Atlanterhavskysten 
kører du lige forbi Valiant Air 
Command Museum syd for 
byenntusville. VAC's museum 
blev påbegyndt midt i 80-erne 
og åbnet i 1992. Alt arbejde 
med restaureringer af fly og 
øvrig vedligeholdelse udføres 
gratis af medlemmerne i deres 
fritid. Museet har flere De Ha
villand fly, bl.a. Tiger Moth og 
Vampire. VAG afholder deres 
årlige air show i marts måned 
på Titusville Airport. 

Kennedy Space Center. 

Set med danske øjne er 
det mest interessante en C-47 
fra det danske flyvevåben, 
nemlig K-684. VAG købte i 
1982 tre danske C-47 {K-683, 
K-684 og K-685), der blev 
færgefløjet til Florida. De to er 
afhændet. K-684 har nu fået sit 
gamle registreringsnr. 21 00591 
tilbage på halefinnen og delta
ger årligt i mange air shows i 
det sydlige USA. 

Kennedy Space Center 

I 1960-erne hed stedet Cape 
Canaveral. Herfra blev de før
ste astronauter sendt til vejrs i 
hård konkurrence med russer
nes kosmonauter. Siden da er 
området blevet udvidet med et 
udstillingsareal, hvor rumalde
rens begyndelse kan opleves 
gennem de raketter, rumkaps
ler, antenner til radiokommu
nikation mv., der var forløberne 
for den første månelanding i ju
li 1969. Et komplet månelan
dingsfartøj og den kæmpe
mæssige Saturn V raket er na
turligvis udstillet. I bygninger
ne er museer, restauranter, 
souvenirshop og to store bio
grafer med lærred på højde 
med et fem etagers hus. Film 
vises i !MAX-formatet, også 
kendt fra Planetariet i Køben
havn, så man føler næsten at 
man er med i rummet. 

Da alle rumfærgerne er 
bygget til genbrug og derfor 
stadig er i drift, er den udstil
lede rumfærge en replika, men 
alligevel i størrelsesforhold 1 :1, 

-
Flying Tigers Warbird Air Museum 
Denne Grumman G-96 Trader (C- 1 A) venter på at blive 
restaureret. Den er en fætter til antiubådsflyet Grum man Tracker. 

og der er selvfølgelig mulighed 
for at komme ombord. 

Guidede busture kører til 
rumfærgernes affyringsområ
de. Og er du heldig står der en 
rumfærge klar på Launch Pad 
39 B med sine to løfteraketter 
og den kæmpestore brænd
stoftank klar til affyring. Dette 
er ikke kopier, men virkelighed. 
Alligatorerne i afvandingsgrøf
terne er heller ikke kopier! 

Piper Aircraft 

Følger du kystvejen mod syd, 
kommer du efter en times kør
sel til Vero Beach og Pi per fly
fabrikken. I de gode tider i 70-
erne var der ogå fabrikker i 
Lock Haven, Pennsylvania og 
Lakeland, men nu foregår 
fremstillingen kun iVero Beach. 
Her er gratis rundvisning på fa
brikken tirsdag og fredag året 
rundt. 

God tur. • 

Den udstillede rumfærge er en replika i størrelsesforholdet 1 :1. Ved siden af findes de to løfteraketter og brændstoftanken. 



WORLD AIR GAMES 
- radiostyrede modelhelikoptere 

1st lli•RLD RIR GflITlES 

Søren og Alex i startboxen. KIL til venstre sammen med de blåklædte svenskere. 

Tekst: Frederik H. Beck 
Foto: Benthe Nielsen 

Forberedelserne startede alle
rede i foråret. Benthe og jeg gik 
i gang med at finde ud af hvor
dan turen skulle forme sig, alt
så hvornår skulle vi tage af
sted, kunne vi få brændstof, 
var vi sikre på at få et sted at 
bo og hvor mange skulle af
sted. Der var mulighed for at 
tage supportere med, og der 
var også et par stykker der 
meddelte at de skulle ned for 
at støtte holdet. 

Penge blev sendt afsted, og 
et utal af E-mail's og fax·er 
blev sendt fra Benthes elektro
niske apparatur. Benthe og jeg 
mødtes mindst en gang om 
ugen for at koordinere, læse 
bulletiner og drikke kaffe. Der 
var meget at lave, men vi hav
de det hyggeligt. 

Kort før fristen for frameldin
ger løb ud, meldte fire suppor
tere fra, så holdet kom til at be
stå af Kaj.H.Nielsen (KIL), Lars 

Jensen (Lasse), Søren Øster
gaard (Søren), Benthe Nielsen 
(Benthe), Alex Kjeldsen (Alex) 
og undertegnede Frederik H. 
Beck (BEC). De tre førstnævnte 
som piloter, Alex som hjælper 
og Benthe og jeg selv som hen
holdsvis holdlederassistent/fo
tograf og holdleder. 

Da vi i god tid havde sendt 
penge afsted til Tyrkiet, skulle 
vi have penge tilbage for de fire 
frameldte. Det var ikke så nemt, 
idet THK, som er Tyrkiets svar 
på KDA, meddelte at pengene 
ikke ville blive returneret som 
lovet, men udleveret til holdle
deren ved registreringen. For 
de, der ikke ved det, er regi
strering der hvor modeller bli
ver vejet, radioudstyr bliver 
kontrolleret og forsikringbevis 
bliver fremlagt sammen med 
sportslicensen. 

Mens Benthe og jeg var ad
ministrative, trænede piloterne 

på FAl-programmet. lykkeligt 
uvidende om alle de proble
mer vi havde, og dem der ven
tede. 

Rejsen 

Først var der rejsen. Vi var ble
vet stillet 50% rabat i udsigt, 
men det viste sig at det kunne 
vi ikke få ved Expressrejser. Vi 
kunne blive transporteret til 
Antalya, og derfra måtte vi selv 
finde til Ankara. Så vi valgte at 
bestille rejsen selv, og selvom 
der ikke fra arrangørerne var 
noget krav om at vi skulle rejse 
med et bestemt rejseselskab, 
kunne vi kun få 20% rabat. Nå, 
afsted ville vi jo, så vi sendte 
pengene. Så var der det med 
biler. Vi kunne leje gennem 
THK/Camel International, og 
det gav ingen problemer, i 
hvert fald ikke så længe vi var 
i Danmark ... 

Få dage før vi skulle afsted 
fik vi den sidste bulletin; ups
der var lige noget vi skulle have 
ordnet. Man anbefalede os at 
få et ATA Garnet hvis vi ville 
være sikre på at få helikopter
ne med både ind og ud afTyr
kiet. Der er bare det ved det, 
at det koster ca. 2000,00kr. + 
1 0% af værdien på vores ud
styr, og så kunne vi ikke få ga
ranti for at det kunne laves in
den vi tog afsted. Jeg ringede 
til den tyrkiske ambassade, de 
prøvede at hjælpe os; men der 
var kun det alternativ, at vi ikke 
havde et. Vi bestemte os for 
at satse, og det var vi glade for. 

Dagen oprandt hvor vi skul
le afsted. Vi mødtes i Kastrup 
lufthavn. Der var ingen proble
mer med at komme afsted, 
overvægt var ikke noget vi 
skulle tænke på sagde de ved 
Check-in, vi skulle jo til WAG. 

Turen derned gik fint. Men 
da vi ankom til Ankara og skulle 
have vores to forudbetalte biler. 
Budget-Cars kunne kun levere 
den ene, ja de kunne godt leve
re to men så måtte vi tage til 
takke med en der var mindre 
end den vi havde bestilt hvilket 
ville betyde at vi skulle have to 
helikoptere på en tagbagage
bærer - den købte vi ikke. Fir
maet lovede os den bestilte bil 
til næste morgen. 

KIL 's helikopter omringet a 
journalister. 
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Indkvartering 

Så kom vi til hotellet. Vi blev 
checket ind, fik båret alle de 
store kasser op på 8 etage, og 
mødte derpå hotelmanageren 
som sagde at vi ikke kunne bo 
på hans hotel, idet vi ikke hav
de forudbestilt og ikke stod på 
hans liste. Jeg viste ham kvit
teringer på indbetalte penge 
samt en hotelvoucher som 
sagde at vi skulle bo på hans 
hotel. Det imponerede ham 
ikke, han lavede ikke forretnin
ger medTHK som havde sendt 
os papirerne. Vi ringede til 
TH K, få minutter efter stod der 
den yndigste lille tyrkiske pige 
og undskyldte. Hun havde 
lavet en fejl, nu skulle hun vise 
os det rigtige hotel. 

Vi blev guidet gennem de 
små gader i Ankara, og endte 
ved et fint lille hotel hvor vi blev 
indkvarteret. 

Næste morgen ville vi vente 
på den lovede bil. Men vi fik 
snart besked om at den først 
ville komme om aftenen. Vi 
besluttede at køre ud for at se 
flyvepladsen og købe brænd
stof. Nu er Ankara ikke sådan 
lige at køre i. Hold da helt kæft 
for en trafik, og færdselsregler, 
det er noget man selv laver. 

Brændstof 

Efter hård kørsel med masser 
af dytten og båtten kom vi til 
pladsen ved Gålbasi, et fan
tastisk flot område syd for An
kara. Vi inspicerede og fandt 
at det nok kunne bruges, vi 
manglede nu kun brændstof 
og en træningsplads. Brænd
stof skulle kunne købes på 

pladsen og det kunne det og
så, bare ikke det brændstof 
man havde lovet os. Jeg kon
taktede en leder fra THK og 
satte ham ind i vores lille pro
blem. Han fortalte, at det love
de brændstof kunne vi købe fra 
den 7. september. Det var jeg 
ikke tilfreds med, vi var netop 
kommet nogle dage før for at 
justere motorer og helikoptere 
til den lokale luft. Han forstod 
godt vores problem så han 
sagde: "No problem, I call a 
friend". Vi skulle få brændstof 
næste morgen. 

Søren købte noget af det 
''forkerte" brændstof, han ville 
ud at flyve. De tre piloter havde 
set et sted på vejen hvor der 
blev fløjet med helikopter, det 
måtte jo være en træningsba
ne. Vi kørte derhen. Det viste sig 
at være det japanske landshold 
der trænede der. Vi spurgte om 
vi også måtte være der, og det 
måtte vi. Vi havde stor glæde 
af den træningsplads, ikke 
mindst Søren som i løbet af 
ugen fik hjælp af den japanske 
træner. 

Det japanske landshold 
består af 15 personer, tre pilo
ter, en teammanager, en tolk og 
resten mekanikere, med hver 
deres speciale inden for rotor
hoveder, motorer, radioer og så 
videre. Nå, vi kørte hjem efter 
en veloverstået dag. Vi fik da og
så en ny bil om aftenen. Den var 
blevet hentet i lstanbul. 

Næste morgen dukkede en 
ung tyrkisk mand op på hotel
let. Han spurgte efter det dan
ske hold, det var noget med 
brændstof. Han var kørt hele 
natten fra lstanbul for at vi 

Lasse og Alex i startbox. I forgrunden verdensmesteren. 

kunne få brændstof og havde 
hele bagagerummet fyldt med 
fem-liters dunke. 

Betale for brændstoffet? 
Nej det kunne vi da gøre når 
konkurrencen var slut, vi skulle 
jo måske have mere. Sådan 
var det generelt med tyrkerne, 
- en aftale er en aftale. 

Præsidenten 

Nu kunne vi rigtig komme til at 
træne. Alt så ud til at virke nu. 
Det gjorde det også lige indtil 
vores ene bil, den fra lstanbul, 
pludselig ikke ville køre mere. 
Den gik selvfølgelig i stykker 
langt ude på landet. Alex og jeg 
skulle blive ved bilen indtil der 
kom hjælp, så kunne resten 
flyve. Mens vi ventede kom 
pludselig et militært køretøj og 
standsede ved os. Det skal lige 
bemærkes at der var soldater 
og politi overalt. 

Soldaterne gjorde os med 
tegnsprog klart, at vi ikke 
måtte parkere der. Vi forsøgte 
at forklare at bilen var i stykker. 
Da soldaterne havde forstået 
det, skubbede de bilen ud på 
en mark og gjorde os klart at 
vi nu måtte forlade området. 
Det gjorde vi nu ikke, men vi 
var lidt i tvivl om hvad der ville 
ske, hvis de kom igen. Mens 
vi stod og ventede kom en kor
tege af store biler omringet af 
politi og motorcyklerforbi. For
klaringen på alt dette fik vi da 
Benthe efter lang tid kom for 
at se hvordan det gik. Hun var 
blevet stoppet lidt længere 
nede af vejen, fordi præsiden
ten skulle komme forbi for at 
åbne en skole. Det var hans 

kortege vi havde set. Efter 
seks timers venten, med talen 
i telefon, besøg på et andet 
hotel for at få hjælp og megen 
skælden ud fik vi en anden bil. 
Indtil registreringen var der nu 
kun at træne, og det gjorde vi. 
Registreringen gik fint, og vi 
kunne nu gå i gang med kon
kurrencen. 

Fantastisk flot flyvning 

Piloterne skulle sørge for at 
komme på pladsen i god tid før 
deres flyvning, og så skulle 
degøre deres bedste. Alex og 
jeg stod op ved 5-tiden hver 
morgen for at køre til sender
deponering. Vi blev på pladsen 
til dagens flyvninger var endt, 
hvorefter der som regel var et 
holdledermøde, eller en anden 
form for møde. Der var jo noget 
med penge der skulle returne
res, der var også noget med 
forsikringer på de lejede biler. 
Alt i alt blev det nogen lange 
dage, vi var sjældent klar til at 
gå i seng før omkring 23-tiden, 
som regel blev det også lidt 
senere, det tyrkiske øl er nem
lig ik' så ringe endda. 

På pladsen så vi masser af 
fantastisk flot flyvning. Ikke kun 
FAl-program. Når dagens flyv
ninger var endt, var der som 
regel nogen der gav lidt opvis
ning. Særlig imponerende var 
en spansk knægt på 14. Han 
lavede 3D-opvisning som var 
i verdensklasse. En af de ma
nøvrer jeg selv var mest impo
neret af, var noget der lignede 
et spin, men inverted, baglæns 
og med stop af manøvren kun 
få centimeter fra jorden. 



Det danske hold: Fra venstre Alex Kjeldsen, Lars Jensen, K.N. 
Nielsen, Søren Østergaard, F.H. Beck og Benthe Nielsen. 

Nitro 

Det danske hold havde som 
mål at slå det svenske, og det 
arbejde piloterne hårdt på. 
Desværre gik materiellet ikke 
helt som vi gerne ville have det. 
Lasses motorer trak ikke or
dentligt. Han var på trænings
banen mellem konkurrence
dagene for at se om der kunne 
gøres noget. KIL havde sam
me problem. Han var ude for 
at justere mellem de enkelte 
runder. Hver gang han kom til
bage var beskeden: Den kører 
ikke ordentligt. Dog, pludselig 
var beskeden: Jeg synes den 
går bedre nu. 

Jeg spurgte hvad han hav
de lavet ved motoren, men han 
ville ikke rigtig ud med et. Efter 
lidt venskabeligt pres slap det 
dog ud. Han havde skiftet 
brændstof, fra den ROKTAN 20 
de andre kørte på, og til en 
BYRON FUEL med .. . .45% 
Nitro ..... Han fik straks tilnavnet 
Nitro, og han kvitterede med at 
kalde de to andre for Low-Nitro. 
Desværre var det ikke nok, for 
selvom modellen går godt skal 
piloten jo også være i orden, og 
det var KIL ikke. Han og Ben
the blev ramt afferiemave.Tem
melig alvorligt. KIL mødte dog 
op og fløj . Men resten af tiden 
var han sløj. 

Rundeplaceringer 

Lasse klarede sig rimeligt 
godt, når man tænker på at 
han ikke havde særlig meget 
træk i modellen. Men Søren 
viste, at det ikke kun var hjem
me i Danmark han fløj godt. 

Frekvenskontrol ved checkin. 
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Han fløj nogen gode runder, og 
viste hurtigt at han var med i 
den bedste halvdel. Det blev 
faktisk mere og mere spæn
dende. Hans rundeplaceringer 
(ikke generelplaceringer), var 
1 runde: nr. 9, 2. runde: nr. 15, 
3. runde nr. 12, og 4. runde nr. 
14. Det rakte til en generel pla
cering som nr. 13 og en plads 
i Fly-Off. For KIL var de tilsva
rende resultater nr.34, nr.39, 
nr.37 og nr.41, hvilket gav en 
generel placering som nr. 40. 
For Lasse var placeringerne 
nr. 36, nr.23, nr.46, og nr.37, 
og det gav en generel 36 . 
Plads. Der deltog i alt 62 piloter 
så man kan ikke sige andet 
end at det er flotte placeringer 
i det fornemme selskab. 

Nerver og festbanket 

I Fly-Off var der stor spænding. 
Kunne Søren forbedre sin 13. 
plads? Efter den første Fo
runde var han avanceret til nr. 
11. Kunne nerverne nu holde. 
Placeringen i 2. FO-runde var 
nr. 12, og 3. FO-runde nr. 13. 

Når man så laver 1000-dels 
regnskab og fjerner den dårlig
ste runde endte det med en 
placering som nr. 12. 

Konkurrencen var nu slut 
og vi manglede kun festban
ketten og den officielle åb
ningshøjtidelighed. Ja, det er 
ikke nogen fejl. Den officielle 
åbning var da vi var færdige, 
idet det kun var F1 -klasserne 
og F3C, der startede tidligt. Al
le andre klasser skulle først 
starte den 13. september. 

Festbankettens start var 
selvfølgelig forsinket. I Tyrkiet 
tager man det med tidspunkter 
afslappet, men man når jo og
så alt det man skal. Da ban
ketten først startede syntes vi, 
at musikken var alt for høj, men 
pludselig var det som om den 
dæmpedes; øjnene måtte 
nemlig lægge beslag på en del 
af hjernekapaciteten, da en 
lille, laber, lyshåret, lår- og ma
vesvingende danserinde kom 
ind. Jeg er sikker på, at mave
danserinder ikke har nogen 
knogler, ellers kan man ikke 
bevæge sig som hun gjorde. 

WAG åbning 

Så kom aftenen, hvor den of
ficielle åbning skulle foregå. 
Der var iscenesat et flot show, 
startende med en masse fald
skærmsspringere, nogle sag
de der var over 50, som kom 
ned fra himlen med de delta
gende nationers flag. Derud
over var der optræden af unge 
mennesker på rulleskøjter, 
modelfly, modelhelikoptere i 
3D-opvisning, motoriserede 
drager og de to militære aero
batic teams, Turkish Stars og 
Spanish Aguila, som med de
res jetfly trak farvede streger 
på himlen. For mig er der ingen 
tvivl om, at det spanske team 
var det bedste, men den tyrki
ske kommentator trak den tyr
kiske præstation op. Han var 
et nummer for sig selv. 

Overvægt 

Næste morgen, meget tidligt, 
skulle vi afsted. Vi havde lavet 
aftale med vores lille sprinter -
en hjælper, som havde været 
ved vores side fra vi ankom -
om at han skulle komme tidligt 
om morgenen for at hjælpe os 
til lufthavnen. Vi var lidt nervø
se for tolden; kunne vi nu få he
likopterne med ud igen? 

Tolden var nu ikke noget 
problem, men pludselig havde 
vi overvægt, som vi skulle 
betale for. Vi førte en længere 
samtale med tyrkerne via 
vores sprinter. Det hjalp ikke, 
så vi måtte betale ca. 2500 kr. 
for at få vores grej med hjem. 

Men hjem kom vi, til regn og 
kulde. Det var nu helt rart at se 
Danmark igen. For resten, vi 
slog det svenske hold. Vi blev 
nr. 9, de blev nr. 11. 

Tak til de der har støttet hol
det, særligt til KDA og RC-uni
onen. • 



Flyvevåbnet valgte Challenger 

Tekst og foto: Erik Thorsen 

Omsider lykkedes at det finde Det vil så vise sig om prisen opgave indtil videre skal løses bindelse skal der dispenseres 
frem til et erstatningsfly for Gult- holder, eller om der løber ek- med de tilbageværende GIII. fra de normale procedurer. 
stream III nr. F-330, og det blev straomkostninger på! Disse foreskriver, at en flyklar-
til de flestes store overraskelse Ved sammenligningerne så melder som minimum skal ha-
Challenger 604 fra den cana- det ellers ud til at der kun kun- lease eller købe ve arbejdet et halvt år på flyty-
diske fabrik Bombardier Ine. i ne være en klar vinder, nemlig Bombardier har i øjeblikket en pen, før han kan komme på 
Montreal. Gulfstream IV, men flere af CL 604 Challenger på samle- maintenance kursus og deref-

Mange ville ellers have kravene til flytype blev under- båndet. Denne var oprindelig ter mindst have arbejdet på fly-
væddet på, at erstatningen vejs revurderet, ligesom man bestemt for en af fabrikkens et i et år, før han derefter kan 
skulle være Gulfstream IV, der fik uddybende svar på sine direktører, men han ville .kun- komme på flyklarmelderkur-
er en nyere og forbedret udga- spørgsmål ved et besøg hos ne nøjes" med en Global Ex- sus. 
ve af G 111, og således ville Bombardier. Navnlig flyvning press, der for øvrigt er et num- Senere hen skal Flyvevåb-
kunne udføre alle hidtil kendte fra Vagar på Færøerne så ud mer større end CL 604. Derfor net så selv uddanne tekniker-
opgaver mindst lige så godt. til at kunne blive et problem. ser det i øjeblikket ud til, at der ne. 
Desuden var meget nødven- Den 22. december ved 18- mulighed for at Flyvevåbnet 
digt værktøj og en del reser- tiden blev kontrakten under- kan lease et fly fra den 30. juni 

En virkelig udfordring vedele til stede i forvejen. Der- skrevet efter at Forsvarskorn- i år. Derefter kan vi købe et an-
udover var hele vedligeholds- mandoen havde bemyndiget det fly til levering den 30. juli I forbindelse med indførelse af 
konceptet jo kendt i forvejen, Flyvematerielkommandoen 1999. en helt ny flytype, er der virke-
ligesom alle svagheder og hertil. Flyet, som skal leases, blev lig mange opgaver der skal lø-
styrker var kendte. rullet ud fra fabrikken sidst i ses. Blot det at skaffe fysisk 

Nogle kunne endog forestil-
Hvor mange fly ? 

januar som "råt" fly for videre plads i hangarer og at få lavet 
le sig, at der i fremtiden bliver færdigmontering. Det vil få ha- arbejdsstande, der passer til 
visse opgaver, der ikke kan lø- Et af spørgsmålene er hvor lenummer C-066. typen samt lavet eftersynspla-
ses med det nye fly. mange fly det drejer sig om? ner kræver et stort arbejde. 

Det ser foreløbig ud som om Derudover er det indkøb af 
det vil være muligt at købe tre Uddannelse specialværktøjer og reserve-

Alt blev sammenlignet eller måske endog fire fly som Uddannelse er nødvendig for dele, der skal klares. 
Men - der blev foretaget man- erstatning for Gulfstream Ill. at kunne flyve og vedligeholde I den kommende tid bliver 
ge sammenligninger af de Dog underforudsætning af, at flyene, så der skal et antal på mange på FlyvestationVærlø-
flytyper, der var med i opløbet - det bliver økonomisk muligt i kursus ved fabrikken, både se involveret i indfasningen af 
nemlig den franske Falcon 900, forbindelse med det kommen- piloter og teknikere. den nye flytype - et ret så res-
den amerikanske Gulfstream de forsvarsforlig. For teknikernes vedkom- sourcekrævende job ved si-
IV og så endelig den canadiske Dette skal vel også ses i ly- mende er der kurser for flere den af den øvrige daglige tje-
Challenger. Denne løb så af set af de flere opgaver, der skal specialer. Der skal deriblandt neste. 
med sejren, ikke mindst på løses i fremtiden, blandt andet være teknikere til at foretage 
grund af prisen - efter sigende havmiljøovervågning, selvom daglig klarmelding af flyene fra Areal challenge! 
ca. 206 millioner kroner. det nu ser ud til at netop denne den første dag af, så i den for- • 
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Danske vinger (7): 

KZ 11 Trainer • 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Flyverne er i svære flyverdragter, lamme
skindsforede ruskindsstøvler, er forsynet 
med læderhjelm, briller, hovedtelefon til ra
dioen - og faldskærm. 

Det var ganske imponerende at se, hvad 
de 44, der nu er tilbage af forrige kuld flyve
re, kunne præstere i går efter kun to måne
ders træning. De 10 maskiner var i luften i 
uafbrudt rytme med starter og landinger, 
med sving og dyk ... 

Og når de lå i det forårsgrønne græs og 
ventede på flyvetur, disse unge, læste man 
i deres solbrune ansigter, at her var en ud
valgt skare blandt dansk ungdom af 1949 ... 
jettidens generation. 

Det var Berlingske Tidendes 
Povl Westphall, der den 7. maj 
1949 således afsluttede sin 
beskrivelse af et besøg på 
Avnø for at rapportere om den 
militære flyveuddannelse. 

Pøl 

En kammerat og undertegne
de var vel ikke ligefrem en ud
valgt skare, da vi var på vej 
sydover i en PA-28. Men lidt 
brune var vi da blevet sidste 
sommer, og vi følte os i hvert 
fald heldige over at i det mind
ste at have et stævnemøde 
over Als med en af de gamle 
KZ 11, som engang fløj luften 
tynd over Avnø. 

Stemmen over radioen var 
umiskendeligt sønderjysk, da 
vi nærmede os Pøl, og der var 
ikke tvivl om, hvor i landet vi 
var. Pladsens "tårn" er ikke al
tid bemandet, men på week
ends og lune sommeraftener 
vil der ofte være svar, hvis man 
kalder op på frekvensen. Pøl 
er en aktiv plads, og i øvrigt lige 
blevet godkendt som lokalaf
deling afVeteranflyveklubben. 

Landingsafgiften bestod ef
ter de lokale traditioner af kaffe 
og hjemmebag, som man vel 
at mærke får, og hertil en hyg
gelig snak i det ligeledes hyg
gelige klubhus med modelfly, 
flyfotos og andet passende 
aeronautisk udsmykning. 

Per og Ole Skøtt i færd med at starte OY-FAK's motor på Pøl. 
Flyvepladsen kan ikke kaldes overvældende stor, men der har 
dog været 127 fly samlet, da man holdt 25 års jubilæum i 1989. 

• 

Et kig ned i OY-FAK's cockpit. 

Pøl er en meget pædago• 
gisk flyveplads. Andet kan 
man vel ikke kalde det, når 
man er i stand til at fremvise 
to aktive udgaver af KZ li på 
samme plads? Og så endda i 
selskab med samtidige fly som 
KZ 111, KZVII, Auster og Piper 
Cub! 

Den ældste af KZ 11 'erne er 
OY-DHK, som er en af de i alt 
14 KZ li Kupe, der blev bygget 
før Anden Verdenskrig og hvor 
passager og pilot sidder ved 
siden af hinanden i lukket 
cockpit. 

Pøls anden li' er, OY-FAK, 
er derimod en af de 16 KZ li 
Trainer, der blev bygget efter 
krigen. Det var en forstærket, 
militær udgave af den åbne 
førkrigsmodel KZ li Sport, hvor 
man sidder i tandem. 

Ombygninger 

Den senere OY-FAK blev leve
ret til Forsvaret den 29. august 
1946 og havde oprindelig 
nummeret 107, senere 115. 

Næsten på dato ni år efter 
kom den på civilt register. Den 
blev siden ombygget og fik et 
Chipmunklignende cockpit. 
Hvordan den så ud dengang, 
kan man se i Wilhelm Willer
steds gamle flykendingsbog 
,,Lær flyene at kende" fra 1970, 
hvor der findes et billede af den 
på side 35. 

Den så ikke dum ud med 
det nye cockpit - en Chipmunk 
er som bekendt også ganske 
køn. Men i midten af 1970'er
ne blev flyet købt fra et kon
kursbo i Billund af den nuvæ
rende ejer, Simon Moos, der 
efter nogle år bestemte, at den 
burde føres tilbage til sit oprin
delige udseende, der trods alt 
er det, der klæder en KZ li 
bedst. 

Med hjælp fra Flymøller i 
Haderslev kom OY-FAK såle
des i begyndelsen af 1980 'er
ne igen til at ligne sig selv som 
,, 107" fra Flyvevåbnet. 

Lidt for meget faktisk, var 
der nogle personer bag en 
eller anden skranke, der men-
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te, efter det gik op for dem, at 
Simon havde fløjet rundt med 
militære farver r næsten ti år. 
Man kan skam ikke have så
dant et fly til at flyve rundt og 
ligne en kriger. 

Simon blev udtrykkelig bedt 
om at fjerne de danske kokar
der igen! Fairnok, for tænk nu 
hvis nogle kom til at opfatte OY
FAK som en lokal sønderjysk 
luftmilits eller et lusket forsøg 
på at omgå en eller anden ned
rustningsaftale? I samme ånd 
mener jeg også, at det må væ
re på høje tid at få malet fre
gatten Jylland lyserød, så man 
er helt, helt, helt sikker på, at 
ingen tror, at der er tale om et 
rigtigt krigsskib! 

Mojn 

Tiden var lige ved at løbe af 
med os i klubhuset. Men vi 

måtte bryde op for at få OY
FAK fotograferet inden solen 
sank for langt ned. 

Det var brødrene Per og Ole 
Skøtt, der var piloter den aften. 
Deres mor ejer OY-DHK, og 

Per flyver desuden jævnligt i 
OY-FAK. 

OY-FAK flyver ikke så inten
sivt, som den gjorde i sin unge 
dage ved Flyvevåbnet. 10-20 
timer om året bliver det til nu. 

Der findes stadig heldige, unge mennesker, der får deres luftdåb 
i KZ li. Her er det HeidiVilladsen, der viser sitYoung Eagle certifikat 
efter flyveturen i OY-FAK. 

KZ li Trainer 
145 hk De Havilland Gipsy 
Major X 

Spændvidde ...... 10,20 m 
Længde ..... ....... ... 7,50 m 
Tornvægt .............. 550 kg 
Max. startvægt ..... 850 kg 
Max. hastighed .... 100 kts 
Rejsehastighed ..... 94 kts 
Stallhastighed ....... 41 kts 
Max. flyvehøjde 13.000 ft 
Rækkevidde ........ 510 km 

Som civilt fly har OY-FAK be
søgt både i Sydspanien, Eng
land og Tyskland, men i dag 
flyver den først og fremmest 
over Sønderjylland. Vi lavede 
vores billeder, og snart var det 
Mojn på en frekvens og de 
kendte stemmer fra Tirstrup 
Tower på den anden. 

Men Pøl vender vi tilbage til 
ved lejlighed. Et oplagt sted at 
indsnuse dansk flyvehistorie -
med eller uden kokarder. 

• 
Per og Ole i formation med 
Pø/'s to KZ /l'er. 



Af N.M. Schaiffel-Nielsen 
NH Industries nye NH90 helikopter, som findes i to versioner, NH90 TTH (Tactical Transport 

Helicopter) og NH90 NFH (Naval Frigate Helicopter). 

Det er ofte nok nævnt, at Eskadrille 722's Sikor
sky S-61 A-1 og-5 Sea King er ved er være udtjen
te. Den første, halenummer U-276, blev klargjort 
i maj 1965, og den første redningsmission fandt 
sted den 8. november samme år, altså for mere 
end 32 år siden. 

Vi har ikke undersøgt antallet af modifikatio
ner og forbedringer på S-61, men det er man
ge.Men modifikationer og vedligeholdelse alene 
kan ikke holde et luftfartøj i luften til evig tid, så 
derfor skal der en udskiftning til. 

Med Eskadrille 730's tilmelding til NATO's IRF
styrke kan Flyvevåbnet heller ikke se bort fra op
gaven COMBAT SAR (redning af piloter, der er 
landet i fjendtligt besat område). Flyvevåbnet har 
allerede indbygget det nødvendige udstyr i F-16 
Fighting Fa/con, for at COMBAT SAR-besætnin
gen kan flyve ind og finde piloten efter at han 
har skudt sig ud med katapultsædet. 
Desuden har Hærens operationer i Bosnien-Her

zegovina rejst spørgsmålet om, hvorvidt Hæren 
skal have helikoptere til forsyningstransporter og 
til transport af personel over minerede områder, 
og for at få mulighed for hurtigt at flytte en min
dre indsatsstyrke. 

I artiklen ser vi på tre af de helikoptertyper, der 
kan komme på tale til det danske forsvar, når S-61 
skal "pensioneres". 

22 

NH90 

NH Industries, der er dannet 
af Eurocopter Frankrig (41,6%), 
EurocopterTyskland (23,7%), 
hollandske Fokker (6,5%) og 
ital ienske Agusta (28,2%) har 
fremstillet en helikopter, NH90, 
som kan løse opgaver som 
transport, søovervågning, an
greb og SAR (eftersøgning og 
redning) . 

Konceptet for den er udar
bejdet af NATO lndustrial Ad
visory Group. I 1990 under
skrev de fire lande en aftale om 
at fremstille helikopteren på 
baggrund af arbejdsgruppens 
anbefalinger. I februar 1992 
blev NATO Helicopter Agency 
etableret, og i marts samme år 
aftale man fordel ingen af op
gaverne i udviklingsarbejdet. 

Tidsrammen for udviklings
arbejdet siger, at den første 
helikopter skal serieproduce
res i år 2002. 

NH90 er ifølge NH Indu
stries lydsvag og vanskelig for 
fjenden at opdage på radaren 
eller ved hjælp af infrarødt sø
geudstyr. Den er udstyret med 
taktisk FUR (Forward Looking 
lnfra Red), NVG (NightVision 
Goggles, dvs natsynsudstyr) , 

præcist navigationssystem, 
digitalt kort, vejrradar, advar
selssystem for forhindringer i 
terrænet og kabelklippere -
man skal huske, at flyvning 
med helikoptere ofte foregår i 
meget lav højde og det er 
svært at forestille sig, at kort 
over kabelføringen i et fjendt
ligt område er til stede. 

Der er pansret sæde til pi
loten og passive og aktive sen
sorer mod trusler udefra. Hertil 
kommer rampe ude agter, så 
et let køretøj kan køres om
bord. TTH (Tactical Transprt 
Helicopter) versionen har ind
bygget en høj manøvre- og 
overlevelsesevne ved NOE 
(Nap of the Earth Flying, flyv
ning i ultralav højde) og ved 
operationer helt fremme ved 
fronten (FEBA, Forward Edge 
of Battlefield). 

På grund af de indbyggede 
systemer kan helikopteren 
operere både dag og nat over 
ethvert terræn og under dårli
ge vejrforhold. Da helikopte
rens hovedrotor har indbygget 
de-icer system, kan man også 
flyve, når der er underafkølet 
nedbør i luften. 
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Pilotens arbejdsbyrde i 
cockpittet er betydelig lettet 
ved, at helikopteren han flyves 
'uden hænder' ved at der er 
.. glascockpit" med billedskær
me i stedet for viserinstrumen
ter. 

Den første prototype, PT1 , 
gennemførte sin jomfruflyv
ning den 18. december 1996. 
Den blev vist frem for publikum 
første gang under den interna
tionale luftfartsudstilling i Ber
lin i maj 1996 og har indtil nu 
logget over 150 timers flyvning 
af alle typer. 

PT2, var i luften første gang 
den 19. marts 1997 og fortsæt
ter for tiden de planlagte afprøv
ninger af Fly-By-Wire systemet. 

NH90 har to 1.900 hk Ge
neral Electric T700 eller to 
2.100 hk Rolls-Royce Turbo
meca RTM 322. Marchhastig
heden er 260 km/t. 

Hvorfor Fly-By-Wire 
Man har indbygget Fly-By-Wi
re systemet i NH90 blandt an
det fordi truslen mod helikopte
re i fremtiden vil blive mere og 

mere sofistikeret. Systemet 
hjælper piloten til at kunne kon
centrere sig om missionens 
gennemførelse, hvor han ofte 
vil have meget lidt tid til rådig
hed. 

Helikopteren er fra naturens 
hånd en vanskelig og ustabil at 
flyve. I dagens helikoptere får 
piloten hjælp til at modvirke 
ustabiliteten af både mekani
ske indretninger og elektroni
ske systemer. De giver alle en 
værdifuld støtte til piloten, men 
på nogle områder mangler der 
stadig noget, før man når til det, 
der betegnes som "Niveau 1 
Styrekvaliteter under operatio
ner", et krav der er stillet til 
NH90. 

Det traditionelle styresy
stem i helikoptere er en blan
ding af komplekse mekaniske 
enheder, og så er de tunge. Lo
ven om mekaniske kontrolen
heder siger, at der altid vil være 
tale om kompromisser, som 
forhindrer den optimale præci
sion i flyvekontrolsystemerne. 

På den anden side er de 
nuværende autopiloter ude af 
stand til at udføre den forlangte 

reaktion på den til rådighed 
værende tid under alle flyve
konditioner. 

Den nye NH90 Fly-By-Wire 
løsning betyder: 
D Reduktion i vægt og kom

pleksitet af flyvekontrolsy
stemet. 

D Optimering af styresyste
met under alle flyveforhold. 

D Reduktion af sårbarhed og 
forbedring af sikkerheden 
på grund af de fire selvstæn
dige systemer til overførelse 
af data - digitalt og analogt -
der gør, at helikopteren for
sat kan flyve uden hensyn 
til typen af fejl. 

D Indbygget mulighed for im
plementering af nye missi
onstyper. 

Sikorsky S-70 
Sikorsky Aircraft Corporation 
er en virkelig 'tung dreng' at 
konkurrere med. S-70 (militær 
betegnelse H-60, men altid 
med et funktionsbogstav foran 
H'et) anvendes af alle værn i 
USA og er desuden eksporte
ret til ikke mindre end 21 natio-

En Sikorsky HH-60G PAWE HAWK i færd med at gennemføre en COMBAT SAR mission. PAWE 
HAWK er en speciel version af HH-60 serien, konstrueret til løsning af eftersøgnings- og 
redningsaktioner over lange afstande. På helikopterens styrbords side ses røret til gentankning i 
luften. HH-60J JAYHAWK afviger i udseende ikke fra HH-60G. 

ner - vi tager dem lige i alfabe
tisk orden: Argentina, Austra
lien, Bahrain, Brunei, Colum
bia, Egypten, Grækenland, 
Hong Kong, Israel, Japan, Jor
dan, Kina, Kina, Philippinerne, 
Saudi Arabien, Spanien, Syd
korea, Taiwan, Thailand og Tyr
kiet. 

S-70 fløj første gang 17. ok
tober 197 4, men er stadig i 
produktion. United States Ma
rine Corp's betegnelse er HH-
60J Jayhawk (skovhøg). 

HH-60J fløj første gang den 
8. august 1989 og er altså en 
over 10 år gammel udvikling. 
Hermed har den også bevist 
sin duelighed og driftsikker
hed, hvad der ikke er uvæsent
ligt, når et land skal udskifte si
ne helikoptere. 

Også Sikorsky fabrikkerne 
er fulgt med, når det drejer sig 
om udvikling af glascockpit, di
gitale automatiske computer
systemer til at lette arbejds
presset på piloten herunder 
autopilot, som blandt andet in
kluderer automatisk fremflyv
ning til den position, hvor heli
kopteren skal gå over til hover, 
det vil sige stå stille i luften. 
FUR og vejrradar hører også 
med til udstyret. 

H H-60J har to 1 . 900 hk Ge
ne ral Electric T700 og en 
marchhastighed på 271 km/t. 

EH 101 

Agusta, den italienske helikop
terfabrik, er gået i samarbejde 
med GKN Westland i Storbri
tannien om at udvikle og frem
stille EH101, ifølge de to firma
ers egen fremstilling den mest 
ydedygtige helikopter på mar
kedet i dag. 

EH101 kan som rednngshe
likopter medtage op til 28 over
levende. Den kan hurtigt æn
dres i konfiguration til at med
tage 16 liggende patienter. Den 
kan operere under alle vejr
forhold, det vil sige også når der 
er underafkølet nedbør i luften. 

Cockpittet er også i EH101 
'glascockpit' med alle til rådig
hed værende elektroniske 
hjælpemidler. Dels til at lette 
pilotens arbejde i cockpittet, 
men også til at detektere over
levende, hvad ·enten det må 
være på land eller vand. 

Helikopteren er med sin 
i marchhastighed på 278 km/t f den hurtigste af de tre, der er 
"' omtalt i denne artikel. Det ta-
[ 
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ger, ifølge fabrikkernes oplys
ninger, fem minutter fra alar
men kommer indtil den er i luf
ten og på vej. 

I transportversionen kan 

i 
EH101 leveres med agterram
pe, bredde 2,25 m, højde 1,96 
m. Det vil sige, at den kan med
tage mindre køretøjer eller for
syninger på paletter, som kan 

kastes fra luften. Under helikop
teren kan der i en krog medtages 
5.443 kg gods i net (sling). 

Der er plads til 30 fuldt ud
rustede soldater på sæder. Sæ-

Heraldisk mærke 

Royal Navys variant af 
EH101 benævnes Merlin 
(dværgfalk). 

derne kan forstærkes, så de 
kan modstå en meget hård 
landing, men den slags er ikke 
standard. Den kan medføre vå
ben til for eksempel selvforsvar 
under COMBAT SAR. EH101 
har tre RTM 322-02/8 eller tre 
GE T700-T6A motorer med in
tegrerede partikelseperatorer. 

En af de faktorer, der er vig
tige i forbindelse med SAR 
flyvninger er den flyvestræk
ning helikopteren kan tilba
gelægge. For EH101 's ved
kommende er flyvestræknin-

:: gen 1.389 km på indholdet af 
j de fem indbyggede brændstof
! tanke. Helikopteren kan udsty-
~ res med lufttankningsudstyr og 

gentankes i luften, hvad nok 
aldrig bliver aktuelt ved normale 
danske redningsaktioner. Taler 
man om COMBAT SAR under 
fremmede himmelstrøg er det 
en anden sag. • 

til Hærens Flyvetjeneste 
Tekst: Seniorsergent F.K.Laursen (LAU) 
Foto: Overkonstabe/-1 S. T.Sørensen (RØS) 

Det er ikke en hverdagsbegi
venhed, at en eksisterende en
hed med mange år på bagen 
opnår at blive tildelt sit eget af
delingsmærke. 

Ikke desto mindre hændte 
dette for Hærens Flyvetjene
ste ( HFT), da Hendes Maje
stæt Dronningen den 18. sep
tember 1996 approberede en
hedens nye heraldiske mærke. 
Siden har mærket undergået 
tilretning og klargøring til pro
duktion, således at Hærens 
Materielkommando har kun
net udlevere dette til alminde
ligt brug blandt personellet ved 
HFT siden efteråret 1997. 
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Artilleriflyverne 

Ses lidt tilbage, begynder 
HFT' s historie i 1958, hvor Ar
ti I leriflyverbatteri Vandel 
(AFLBTNANDEL) oprettedes 
på Flyvestation Vandel, hvor
fra det havde til opgave at støt
te feltartilleriet med bl.a. ob
servation og ildledelse fra luf
ten, også benævnt artilleri
flyvning. 

Denne gren af hærflyvnin
gen var genoptaget efter kri
gen gennem tilgang af artille
rifly af bl.a. typen KZ X i 1953-
54 i erkendelse af, at Hæren 
igen havde behov for egne fly. 
Det tidligere Hærens Flyver
tropper blev nedlagt med Fly-

vevåbnets oprettelse i 1950 og 
det tilhørende afdelingsmær
ke udgik ved Krigsministeriets 
forordning af 1/111951. Flyve
våbnet fik efterfølgende skabt 
sine egne heraldiske mærker, 
medens artilleriflyverenheder
ne måtte leve uden. 

Hærflyvning 

Dette var også situationen da 
AFLBT/VANDEL den 1. juli 
1971 blev helikopterbåren ved 
tilgang af observationsheli
kopteren Hughes H-500 Cay
use. Enheden skiftede sam
tidigt navn til HFT, idet opga
ven herefter blev at støtte hele 

felthæren, og ikke kun artil 
leriet, under det brede begreb 
hærflyvning. 

HFT var og er stadig qua sin 
fortid personel- og materiel
forvaltet gennem Sønderjyske 
Artilleriregiment iVarde, hvor
fra stampersonel m.fl. indtil 
idag har været bærere af det
te regiments afdelingsmærke 
(regimentsmærke). Officerer 
fra andre stamregimenter, 
bibeholdt i reglen afdelings
mærker herfra under deres pi
lottjeneste ved HFT. 

Få år efter HFT's oprettelse 
modnedes tanken om at få et 
samlende enhedsmærke. 
Som det fremgår af Hærens 
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Årsskrift af 1977, lykkedes det 
at skabe et sådant mærke 
med den røde glente som 
hovedmotiv. Det kom dog al
drig så vidt, at dette mærke 
blev videreført som egentligt 
afdelingsmærke, bl.a. af øko
nomiske årsager. Mærket fun
gerede derfor alene som offi
cielt logo for HFT, som ærme
mærke, på brevpapir og i man
ge andre sammenhænge som 
kendetegn for enheden. 

HFT overføringsmærke. 

Sideløbende hermed var 
HFT pr. 1. maj 1982 blevet til
delt den velkendte dueblå ba
ret M/58, som symbol på sit vir
ke som hærflyveenhed. 

Selvstændig afdeling 

Der skal bemærkes, at HFT 
nåede afdelingsstørrelse i 
1986. Jordpersonel og -mate
riel fra de daværende jyske bri
gadeflyvedelinger blev samlet 
i Vandel fra brigadestabskom
pagnierne, hvor dette ellers 
hidtil havde gjort tjeneste. 

Denne første forberedel
sestase til anskaffelse af pan
serværnshelikoptere fuldfør
tes i 1990 med tilgangen af dis
se helikoptere, hvor også det 
resterende personel og mate
riel fra de sjællandske flyvede
linger tilgik. 

H FT har siden bestået af en 
stab til at forestå administrati
on og uddannelse, samt to 
operative kompagnier i form af 
et panserværnshelikopter
kompagni med AS-550 Fen
nec og et observationshelikop
terkompagni med H-500 Cay
use. 
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Heraldisk mærke 

Ved møde hos Hærens Opera
tive Kommando (HOK) den 2. 
juni 1995 tilskyndedes HFT til 
at initiere anskaffelse af et 
egentligt afdelingsmærke med 
det sigte, at et sådant kunne 
præsenteres ved HFT's fore
stående 25-års jubilæum det 
følgende år. 

Det er imidlertid ikke så 
ligetil at skabe et nyt afdelings
mærke. Udover at forslag her
til skal opfylde en række krav 
til udformning og heraldik, skal 
man gennem mange instans
er, før et endeligt forslag kan 
forelægges Dronningen til 
godkendelse. Dette sker gen
nem Forsvarsministeriet. Den
ne dybtgående sagsbehand
ling tog længere tid end ventet 
og afsluttedes først i oktober 
1996, som nævnt i indlednin
gen. 

Mærket har den nævnte 
røde glente fra det tidligere 
HFT-mærke som hovedsym
bol. Om glenten bemærkes, at 
den er standfugl i Danmark, 
hovedsageligt i Sønderjylland 
omend ikke i noget stort tal. 
Glenten er en fortrinlig flyver 

HFT repræsentationsskjold. 

og slår hovedsageligt sit bytte 
på jorden, selvom det hænder, 
at den griber det i flugten. 

Mærket beskrives således: 
To opadvendte laurbærgrene 
besat med bær, foroven prydet 
med den reglementerede dan
ske krone, belagt med en ven
strevendt rød glente. Mærket 
er nederst smykket med Fre
derik IX kronede navnetræk. 

Symbolikken heri kan be
skrives som følger: Glenten er 
få i antal som Hærens helikop
tere og overvåger sit bytte fra 
luften, før den slår til, ligesom 
det er karakteristisk for hær
flyverne. De kronede laurbær-

HFT afdelingsmærke. 

grene med de røde bær er fæl
les symbol for samtlige gene
ralinspektører. Det kongelige 
navnetræk refererer til den 
konge, i hvis regeringstid en
heden blev oprettet. 

Afdelingsmærket vil, som 
det er normalt for sådanne, 
blive fremstillet i naturfarvet 
matteret messing, men for at 
fremhæve glenten heri, vil 
denne fremstå forsølvet. 

HFT har ladet fremstille et 
repræsentationsskjold og et 
overføringsmærke med det 
heraldiske mærke centralt pla
ceret i midten. Bundfarven i 
venstre halvdel er dueblå som 
enhedens baret og symbolise
rer tilknytningen til himmel
hvælvet, medens den højre 
halvdel med sin grønne farve 
illustrerer den samtidige til
knytning til det grønne lands
kab og dermed til Hæren. 

Afdelingsmærket vil herud
over finde anvendelse som 
officielt logo på brevpapir m.v. 
og som motiv på enhedens flag 
og ærmemærke. Enhedens he
likoptere vil ligeledes blive af
mærket med en særlig version 
af mærket under HFT's valg
sprog 
VIDEMUS ET PUGNAMUS 

Vi ser (observerer) og vi 
kæmper. 

HFT sætter en stor ære i 
at være blevet mærkeførende 
og håber, at dette særlige ken
detegn vil blive båret med stolt
hed af personellet, samt at det 
vil være styrkende for sam
menhold og korpsånd i enhe
den. • 

Paul E. Ancker 

De danske militære 
flyverst)1!kers udvikling 

1910-1940 
358 sider, rigt illustreret, 250,00 kr. 

Særpris for Flyvs abonnenter indtil 1/4-1998: 
190,00 kr.+ porto 

"Der er ingen tvivl om, at Paul E. Anckers bog vil 
være det ultimative værk om dansk militær
flyvnirlgs første år." 

skrev Nils Eric Boesgaard i Berlingske Tidende 

Læs Flyvs anmeldelse i dette nummer. 

----~-------~----

Navn 

UNDERTEGNEDE BESTILLER HERMED 

eks. af De danske militære flyverstyrkers udvikling 
1910-1940 til sæ~risen 190,(JQ kr.+ porto. Tilbudet 
gælder til og mecl den 1. april 1998. 

Adresse _______________ _ 

Postnr. --- By __________ _ 

Sendes til: 
ODENSE UNIVERSITETSFORLAG 

Campusvej 55 • 5230 Odense M 
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Piper PA-60 Aerostar OY-PYY. 

Tre havarier 
Den 9. januar 1997 startede 
Cessna 172 OY-DSD fra Es
bjerg Lufthavn kl. 1028 med 
det formål at udføre en rutine
mæssig fugletælling over 
Vadehavet. Ombord var pilo
ten og to ornitologer. Det me
ste af flyvningen blev udført 
med en fart af ca. 80 mph og 
ca. 2200 omdrejninger.Efter 
udført opgave, der skulle var 
ca. tre timer, ville flyet vende 
tilbage til Esbjerg for at afsætte 
de to ornitologer. 

Da luftfartøjet omkring kl. 
1337 befandt sig i området ved 
Højer Sluse i 300 fod, satte 
motoren pludselig ud. Piloten 
udførte nødproceduren og · 
afgav nødopkald til Esbjerg, 
men uden at der blev skabt 
forbindelse. 

Da det ikke lykkedes at 
genstarte motoren, foretog 
piloten en nødlanding på en 
isflage. Hovedunderstellet 
bøjede bagud og bunden af 
luftfartøjet brød gennem isen. 
Flyet begyndte at synke, men 
ikke længere end at vingerne 
stadig befandt sig over isfla
gen. Kabinen blev næsten helt 
fyldt med vand. Der var ingen 
personskade ved nødlandin
gen. Piloten kom tørskoet op 
på vingen, mens den ene orni
tolog blev våd på ben og fød
der. Den anden blev gennem
blødt. De medbragte mobilte
lefoner fungerede ikke, da de 
havde været i saltvand. 

De tre besluttede at blive på 
vingen og afvente en red-
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ningsaktion, da piloten forven
tede, at den forkortede flyve
plan, hun havde afgivet ved 
starten fra EKEB samt beske
den om at flyet ville vende til
bage til Esbjerg, ville resultere 
i en eftersøgning. Vinden var 
fra nordøst og øst 10 til 15 
knob, temperatur minus to og 
dugpunkt minus tre. Chili fac
tor (afkølingsfaktor tempera
tur/vind) er ansl$et til mellem 
minus 14 og minus 21 grader 
Celcius. 

Begge ornitologer havde 
stort lokalkendskab og vidste 
at nødlandingen var sket ved 
højvande. De planlagde en ru
te som de kunn~ følge til land 
ved lavvande, medmindre de 
var blevet reddel inden. Kort 
før kl. 1700, eftw tre en halv 
times ophold ved flyet, be
gyndte de alle atgå mod land, 
delvist på fast is, men også 
over åbent vand med en dybde 
på 30-40 cm. Det var blevet 
mørkt og tæt ved lavvande. Tu
ren var ca. fem km til kysten 
og derefter ca. to km til nær
meste hus, hvorfra piloten rin
gede til Esbjerg Tower, der 
afblæste den igangsatte red
ningsaktion med helikopter. Pi
loten og den ene ornitolog var 
stærkt forkomne, mens den 
anden ornitolog, der var den 
bedst klædte, var velbeholden 
i hele forløbet. 

Vraget blev bjerget ti dage 
senere. Der blev ikke konsta
teret tekniske fejl eller mangler 
på motoren, der kan have haft 

indflydelse på motorstoppet, 
der højst sandsynligt skyldtes 
karbu~atqris. Efter havariet har 
selskabet i drjfthåndbogen 
bl.a. tilføjet, at der på den type 
flyvninger skal medføres nød
sender og ved vandtempera
turer under otte grader Celcius 
skal alle ombordværende væ
re iført overlevelsesdragter. 
(HCL nr. 1/97, havari -endelig 
redegørelse). 

Den 26. juli 1997 landede 
Piper Aerostar OY-PYY på 
Trundholm Flyveplads med 
det formål at flyve fem passa
gerer og bagage på en privat
flyvning fra Trundholm til Es
bjerg Lufthavn. De fire frem
mødte passagerer og deres 
bagage blev taget ombord og 
flyet kørte til startpos1tion bane 
28, der er 736 meter lang. Et 
stykke nede ad banen ramte 
flyet under startløbet et par 
bløde området, hvorved flyet 
mistede fart. Kort før baneen
den kom flyet i luften, men 
umiddelbart efter ramte begge 
hovedhjul en grøftekant. Flyet 
mistede fart og blev sat i en 
roemark i forlængelse af ba
nen. Piloten og passagerene 
forlod flyet uskadte. 

Havarikommissionen me
ner, at pilotens vægtberegning 
ikke var i overensstemmelse 
med de aktuelle forhold. I pilo
tens startløbsberegning var de 
anvendte data ikke i overens-

stemmelse med de aktuelle 
forhold og beregningen inde
holdt en regnefejl (tegnefejl) . 
Piloten anvendte en korrekti
onsfaktor for græs på fem pro
cent. Når en flyvning udføres 
som privatflyvning er der ikke 
bestemmelser, der angiver 
hvordan det beregnede start
løb korrigeres, hvis banetil
standen ikke svarer til forud
sætningerne. HCL mener dog, 
at piloten som indehaver af B
certifikat og i sin egenskab af 
skolechef burde være bekendt 
med beregningsmetoder for 
korrektion af startløb. Starten 
blev udført med 69 Ibs over
vægt. (HCL nr. 60/97, havari). 

Desuden har Havarikom
missionen for Civil Luftfart ud
sendt endelig redegørelse for 
havariet med Beech Starship 
2000 den 22. februar 1994. 
Flyet havde amerikansk regi 
strering N8149S. Umiddelbart 
efter at flyet var kommet i luften 
på Roskilde Lufthavns bane 
29 bemærkede fartøjschefen, 
at der ikke var nogen form for 
pitchkontrol. Selv med pinden 
trukket helt tilbage var det ikke 
muligt at få flyet til at stige. Fra 
en højde af 5-1 O m faldt flyet 
tilbage på banen i omtrent nor
mal landingsstilling og fortsat
te herefter ca. 290 m ud over 
banens forlængelse. Der var 
ingen personskade. 

Vejret havde hele dagen 
været let sne og tågedis og la
ve skyer. Temperaturen og 
dugpunkt var på starttidspunk
tet (1411 UTC) omkring minus 
en grad Celcius. På grund af 
det aktuelle vejr og vejrudsig
ten havde begge piloter været 
omhyggelige med at checke 
flyets vinger for isforekomster 
inden de gik ombord. Da vin
gerne ved denne inspektion 
fandtes våde og fuldstændig fri 
for is, blev der ikke foretaget 
deicing. 

HCL fandt ved ankomsten 
vingerne dækket af jord, sne 
og is. Rigspolitiets tekniske 
afdeling foretog en undersø
gelse af et jord-/isbelagt flap
stykket. Denne viste, at der og
så var isforekomst under den 
jord, der var sprøjtet op på fly
ets vinger under afløbet. De 
øvrige undersøgelser af flyet 
og motorer afslørede ingen 
tekniske fejl eller mangler, der 
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kunne have haft indflydelse på 
havariet. 

I følge flyets håndbog er det 
godkendt til flyvning i isforhold 
som defineret i FAR Part 25, 
appendix C, men godkendel
sen gælder ikke flyvning i un
derkølet regn eller underkølet 
finregn. Flyfabrikken havde i de
cember 1991 udsendt Beech 
Aircraft Corp. Safety Com
munique nr. 97 og 97 A om
handlende Hazards of ice or 

li; 
snow accumulation on forward § 
wing prior to takeoff, der siger B 

~ 
at opbygning af is eller sne på I 
oversiden af Starship'ens for
vinge inden start, kan reducere 
opdriften på farvingen i en så
dan grad, at det kan være umu-
ligt at løfte næsen til start un
der startløbet. 

Da temperaturen omkring 
starttidspunktet var mellem 
minus nul og minus to grader 
Celcius, er det HCL'.s opfatte)-

Beech Starship 2000A N8149S dagen efter havariet. 

se, at den fugtighed/nedbør, 
der var i luften (underkøleteller 
ej), er frosset til is på de forre
ste vinger. Dette er sket enten 
som følge af den atmosfæriske 
temperatur alene eller som føl-

ge af trykfaldet på oversiden af 
vingerne med heraf efterfølgen
de adiabatisk afkøling eller som 
en kombination af begge dele. 

Som følge af isdannelsen 
på vingerne blev opdriften re-

~- .iA.. ,-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

duceret i en sådan grad, at fly
et efter at være kommet i luften 
faldt tilbage på banen og fort
satte ud over baneenden. 
(HCL nr. 9/94, havari - endelig 
redegørelse) . • 

Piper 5aratDga li HP & TC i henholdsvis Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 
Piper Saratoga li HP/TC 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

'i:dllill,o-,olll.-', og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 
En unik kombination af ren luksus og stor laste
evne. 

Saratogaen er losningen til dem, der hævder, 
at det at flyve i et en-motoret fly betyder at gd 
pci kompromis. 

Piper Seminole 

- ---~-:._,;:--
~ 
Piper Mallbu Mlrage 

Plper Seneca V 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

VI glæder os til at høre fra dig! 

¾A IR ALPHA AIRCRAfT SALES A/S 

PlperArrow 

Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

--- . 
---~ 

I 

Piper Warrlor III Plper Archer III 

Piper Garanti: 

Saratogoen giver dig en utrolig god komfort 
pci de lange distancer, og samtidig er den samt
lige konkurrenter langt overlegen med hensyn 

• til bagageplads. 
Den er konstrueret sdledes, at du kan regne 

med den - ogsd i ddrligt vejr, og bedst af alt, sd 
er den sjov at flyve. 

"En af mine venner har en BeecJ, Bananza A36, og 
vi tager begge ~ ud li/ nap af de smd øer. Jeg 
tager seks personer med i min Saratoga, IDnker flyt:! 
og lasttr al WJttS bafoge. Sd er vi /cJor li/ at tage 
~ Min 11en tager sin seks personers BeecJ, 
Bananza A36. Han tDnker og medtager 4 passagerer, 
men ingen bagage. Jeg toger afsted lige efter ham og 
lander samtidig med, at han flækker over imod told
bygningen. 
Jeg \led stadig ikke, hvad han laller pd de øer - uden 
bagage." 

- Leonard Sullivan, Ft Pierce, Florida. 

Alle nye P1pe1- fly blive,- leve,·et med en udvidet to ars "Sp1nner to Tail" garanti, s0111 gives af henholdsvrs PI PER. 
Textron Lyco111ing. Teledyne Co11t111enc.1I. Ha, uell Propeller og Bend1x/K111g 

D,t lokale P,per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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ØGER 
Dansk Militærflyvning 1910-1940 

Paul E.Ancker: De danske mi
litære flyverstyrkers udvikling 
1910-1940. 
Odense Universitetstor/ag 
1997, 358s.ill. lSBN87-7838-
178-9. kr. 250. -

Forfatteren 
Paul E.Ancker, i Fly

vevåbnet og blandt flyvehisto
risk interesserede bedre kendt 
ved sit flyvernavn POL, tidlige
re landsformand for Dansk Fly
vehistorisk Forening og nu dy
namisk formand for denne for
enings københavnsafdeling, 
har skrevet denne imponeren
de bog, som oven i købet kun 
er første bind af et tre-binds
værk, der i sin helhed skal be
skrive de danske militære fly
verstyrkers udvikling frem til 
oprettelsen af Flyvertaktisk 
Kommando i 1955. 

Forfatteren har bl.a. været 
chef for Flyvevåbnets trans
porteskadrille og har fløjet over 
5.000 timer, deraf ca. halvde
len i Grønland. Efter at han for
lod Flyvevåbnet i 1978 har han 
læst historie ved Københavns 
Universitet, og han er nu cand. 
phil. i historie. 

Som faghistoriker med 
militærflyfaglige baggrund har 
han således haft de bedst tæn
kelige forudsætninger for at 
løse den forskningsopgave, 
som han har påtaget sig. Og 
det tør nok siges at være gjort 
med imponerende grundig
hed. 

Naturligvis foreligger der 
allerede en del bøger og ikke 
mindst tidsskriftartikler, som 
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fortællertræk af dansk militær
flyvnings historie; men det er 
karakteristisk for disse frem
stillinger, at de så godt som alle 
bærer præg af at være mere 
eller mindre personlige erin
dringer, som imidlertid giver en 
række ganske gode billeder af, 
hvorledes livet formede sig i 
dansk militærflyvnings barn
dom og ungdom. 

Det foreliggende værk er 
imidlertid af en helt anden ka
rakter. Det koncentrerer sig ik
ke så meget om, hvad der ske
te ved de luftmilitære enheder, 
men lægger vægt på at afdæk-
ke, hvorfordet skete. Dette er 
ikke tidligere forsøgt. Der er 
således tale om et pioner
arbejde af stor blivende hi
storisk værdi. 

Forfatteren har minu
tiøst gennemgået det 
eksisterende kildema

teriale, først og fremmest i 
Rigsarkivet, og er standset op, 
hver gang han er stødt på 
dokumenterede tanker, ideer, 
drøftelser, oplæg til forsvars
lovgivning, lovgivningen selv 
og bemærkningerne til denne, 
som kunne tænkes at have el
ler få betydning for udviklingen 
af den militære flyvning i Dan
mark. 

Som en rød tråd gennem 
hele bogen går forfatterens 
jagt på selv de mindste antyd
ninger, der kunne pege i ret
ning af et flyvevåben som et 
selvstændigt værn. 

Fremstillingen er præget af, 
at forfatteren har. valgt at citere 
de vigtigste passager i mange 
af kilderne. Netop det gør bo
gen så spændende at læse, 
fordi det giver læseren mulig
hed for selv at danne sig sin 
egen fortolkning af kilderne. 

Gang på gang må man 
imidlertid ærgre sig over, at 
dette værk ikke er skrevet for 
50 år siden, så man havde haft 
en chance for at spørge de 
mange penneførere om, hvad 
det egentlig var, de ville opnå 
med det, de skrev. 

F.eks. skrev Hærens Tekni
ske Korps i 1915 til Krigsmini
steriet om den fortvivlede 
materielsituation ved Hærens 
Flyveskole, og man angav som 
en af tre løsningsmuligheder, at 
Hærens Flyvevæsen kunne 

slås sammen med Flådens og 
materiellet lægges ind under 
Orlogsværftet. Dette tolker for
fatteren som et udslag af ønsket 
om en fælles udnyttelse af de 
begrænsede ressourcer for at 
tilgodese effektivitet og økono
mi. Det er muligt, at han har ret. 
Det er imidlertid nærliggende 
snarere at tolke det som en grov 
provokation, idet Hærens Tek
niske Korps formentlig ud
mærket har vidst, at Krigsmini
steriet aldrig ville gå med til at 
overføre sit flyvevæsen til Flå
den. Resultatet var da også, at 
Krigsministeriet gav Hærens 
Tekniske Korps løfter om flere 
ressourcer, og det var måske i 
virkeligheden det, som det hele 
gik ud på. Men vi ved det ikke, 
for der er ingen, vi kan spørge. 

Det generelle indtryk er, at 
mange flyvere gennem årene 
har følt, at med de meget be
grænsede midler, der var til rå
dighed, måtte man med fordel 
kunne samarbejde de to flyve
væsener imellem - om ikke 
andet så dog i det minste lave 
en fælles flyveskole og koor
dinere de tekniske tjenester. 

Lige så sikkert er det imid
lertid, at når sådanne forslag 
nåede op til ledelsen af de to 
værn, var der ikke grænser for 
alle de grunde, man kunne 
fremføre for, at det ikke kunne 
lade sig gøre. Skønt både Ge
neral kommandoen og Sø
værnskommandoen udmær
ket var klar over den betyd
ning, man burde tillægge det 
nye våben, så har man nær
mest indtrykket af, at de be
tragtede den militære flyvning 
som en gøgeunge, som hurtigt 
ville kunne opsluge store dele 
af det samlede forsvarsbud
get, som der politisk ikke var 
nogen mulighed for at få gjort 
større. Gøgeungen måtte der
for holdes under kontrol og 
helst ikke flyve for meget. 

En anden ting, der slår en 
ved denne fremstilling af flyv
ningens udvikling ved de to 
værn, er den nærmest bund
løse uvidenhed om hinandens 
opgaver og vilkår, der herske
de mellem Hærens og Søvær
nets officerer. Der var simpelt 
hen ikke nogen værnsfælles 
skoler eller myndigheder. 
Hvert værn havde sit eget mi-

nisterium. Chefen for Søvær
net var tillige Direktør for Mari
neministeriet, mens man i 
Krigsministeriet havde en 
oberst som Direktør. Det gav 
naturligvis også en skæwrid
ning i de to værnskommando
ers indflydelse på den fælles 
Forsvarsminister. 

Udviklingen i 30-erne under
streger yderligere afstanden 
mellem de to værn. Mens man 
i kampen om ressourcerne hid
til hovedsageligt havde kæm
pet for sit eget værn, var situa
tionen nu så desperat, at man 
gik ud og offentligt nedgjorde 
hinanden. Det var selvfølgelig 
blot vand på de nedrustningsiv
rige radikales mølle. 

Begivenhederne, som led
te frem til den 9. april 1940, er 
grundigt beskrevet, og forfat
terens konklusion er, at med 
de givne politiske og bered
skabsmæssige forudsætnin
ger, kunne ingen af værnenes 
flystyrker havde udrettet andet 
end allerhøjst et"heroisk selv
mord", og forfatteren konklu
derer da også, at noget sådant 
ikke ville have været prisen 
værd. 

Bogen er forsynet med et 
udmærket resume på engelsk. 
Blot er det overfor et internati
onalt og måske ikke særligt 
velinformeret publikum lidt ær
gerligt, at forfatteren uden 
nærmere kommentarer frem
hæver hvor mange flere dan
skere, der gik i tysk end i allie
ret militærtjeneste. Det kan let 
give den udenlandske læser 
det indtryk, at danskerne følte, 
at de hørte mere til på tysk end 
på allieret side. I den forbindelse 
burde man nok have nævnt de 
mange søfolk, der sejlede for de 
allierede, og det meget store 
ukendte antal danskere, der på 
den ene eller den anden måde 
ydede en indsats i modstands
bevægelsen. 

Som ægte fag historiker har 
forfatteren forsynet værket 
med ikke mindre end 20 siders 
dokumentation, et meget om
fangsrigt noteapparat og flere 
indeks. Værket er i øvrigt rigt 
illustreret med mange ikke tid
ligere offentliggjorte billeder 
navnlig fra Søværnets Fjern
kendingsskole og Flyvevåb
nets Historiske Samling. 
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Med denne smukt trykte og 
solidt indbundne bog i hånden 
er det med meget store for
ventninger, at vi kan se frem til 
fortsættelsen, som vil dække 
perioden 1940-50 og tredie 
bind omhandlende perioden 
frem til 1955. Når forventnin
gerne her kan skrues ekstra 
højt op, er det først og frem
mest fordi forfatteren i en af no
terne røber, at han siden 1984 
har interviewet en lang række 
af de luftmilitære beslutnings
tage re fra denne periode, 
hvoraf de fleste desværre 
siden er afgået ved døden. Her 
kan vi håbe på et kvantespring 
i den historiske dokumenta
tion. For ligesom arkæologen 
ikke har det skrevne ord til at 
supplere sine fund, således har 
forfatteren i dette bind ikke haft 
det talte ord til at supplere det 
skrevne. Det vil der derimod 
være mulighed for i de næste 
to bind. 

Hans A.Schrøder 
Chef for Flyvevåbnets 

Bibliotek 

Se også side 25. 

De kom til Sverige 
Ralph Wegmann og Bo Wid
feldt: Making for Sweden. Part 
1 - The RAF 1939 to 1945. Air 
Research Publications, Walton 
on Thames, 1997. 329 s., 22 x 
14 cm. ISBN 1-871187-33-8. 
GBP 24,95. 

Dette bind, der er det 
første af foreløbig to, omhand
ler de engelske styrt og nød
landinger i Sverige under 2. ver
denskrig samt besætningernes 
skæbne, men den omfatter til
lige de englændere, som stran
dede i Danmark og for hvem det 
lykkedes at flygte til Sverige ved 
hjælp af den danske mod
standsbevægelse. 

Der er ingen tvivl om, at det 
er en kolossal opgave, forfat
terne her her giver sig i kast 
med, men resultatet må i det 
store og hele siges at være 
faldet heldigt ud. 

Læsning af bogen efterla
der et sobert og gedigent 
indtryk; den er logisk og over
skuelig i sin opbygning og ri-

gelig forsynet med henvisnin
ger til officielle kilder. 

Der forekom af og til besyn
derlige hændelser. Et af bo
gens eksempler omhandler 
således en Hudson, som var 
startet fra Tempsford på en 
øvelsesflyvning over det irske 
hav for at afprøve radio-navi
gationsudstyr -en flyvning, 
som via det sydlige Norge 
endte i Såve på den svenske 
vestkyst, hvor maskinen blev 
tvunget til landing af jagerfly fra 
Flygvapnet. Årsagen til denne 
alvorlige navigationsfejl er den 
dag i dag stadigvæk uopklaret. 
Ak ja, Herrens veje er uransa
gelige. 

Begivenhederne i Danmark 
er til dels baseret på forfatteren 
Anders Bjørnvads bøger fra 
1970 og 1978, men der er siden 
da dukket nye oplysninger 
frem, som i visse tilfælde klar
lægger hele historien og den 
egentlige baggrund for, at fly
verne først forulykkede i Dan
mark, men senere nåede til 
Sverige. Sådanne detaljer 
mangler, så på dette punks la
der bogen noget tilbage at øn
ske. Et enkelt eksempel herpå 
er "Case 243" af 12. marts 
1945. 

Ifølge en rapport fra Bom
ber Command udlagde 16 
Lancaster og tre Halifax fly 
denne aften 79 miner i Katte
gat. Under passagen henover 
Nordjylland blev styrken an
grebet af natjagere fra Grove. 
Tre Lancaster maskiner vend
te ikke tilbage. 

B+I teorikurser: 
BIiiund I Dag I Kursus nr. 9802 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdag medio marts 1999 
BIiiund I Aften I Kursus nr. 9804 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdag medio juni 1999 

Fra tysk side foreligger der 
herom følgende oplysninger: 
Kl. 20.04 plottede radarstatio
ner på den jyske vestkyst 20 
objekter over Nordsøen i kva
drat KP (ca.60 km vestforThy
borøn), kurs øst, hastighed 
360 km/t. 

Efter ordre fra Jagdab
schnittsfOhrer Dånemark star
tede to Ju 88 natjagere fra Gro
ve kl. 20.28 og satte kurs mod 
øst i håb at afskære mineflyene 
på tilbagevejen. Dette lykkedes 
for Hauptmann Eduard Schro
der fra 1./ NJG 3 (føreren af den 
ene Ju 88, D5 + AL) i tre tilfælde: 
Lancaster RA526 kl. 21 .16 i 
farvandet vest for Samsø; Lan
caster NG233 kl. 21.27 i farvan
det mellem Ashoved og Ende
lave og til sidst den i bogen om
talte Lancaster ME449 kl. 21.45 
ved Østergård lidt nordøst for 
Lyne. 

Også flugthistorierne er for
fatterne i enkelte tilfælde gået 
let henover, men trods disse 
mangler er det en interessant 
og absolut læseværdig bog, 
som kan anbefales til alle, der 
interesserer sig for, hvad der 
skete i luftrummet over såvel 
Sverige som Danmark i den 
skæbnesvangre periode 1940-
1945. 

Nutidens læsere er forvæn
te med bøger i høj kvalitets
mæssig udførelse. På dette 
punkt lever bogen ikke op til 
den gængse standard, men 
naturligvis er det først og frem
mest på indholdet, den skal 
bedømmes. 

Jørgen Helme 

-•~ 
~ Optagelsesprøver afholdes d. 16. maj 1998, både på skolens afdeling I 

LUFTFARTSSKOLEN 

Tilmeldingsskemaer kan rekvireres 

på telefon 32 82 80 69. 

Alle tilmeldinger skal ske 

til skolens afdeling i Roskilde, 

Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. 

BIiiund og Roskilde. TIimeiding til optagelsesprøve skal ske på tlf.: 32 82 80 69 

D teorikurser: 
BIiiund I Dag I Kursus nr. 9812 I Start d. 11.03.98 
Sidste eksamensdag d. 9. juni 1998 
BIiiund I Aften I Kursus nr. 9814 I Start d. 18.08.98 
Sidste eksamensdag medio marts 1999 

Sidste tllmeldlngsfrlst for kurserne 9802, 9804 og 9814 er d. 26. Juni 1998 

Flyveinstruktørkursus: 
Starter i Billund og Roskilde den 5. oktober 1998 og slutter medio december 1998. 
Psykologiske undersøgelser finder sted 4.-6. maj 1998 
TIimeidingsfrist: Senest d. 20. april 1998. 



Kommentarer 

Tampico OY-CDO er fra 1988, 
ex F-OIDM , Seneca III fra 
samme år, ex D-GCPA. 
Falcon 50 OY-LIN ejes af Fo

cus Air A/S i Oslo. Flyet er 
bygget i 1993 og har hidtil 
været registreret i Mauritius 
som 3B-NSY. 

Statistik 
Luftfartstilsynets flybevissekti-
on færdigbehandlede i 1997 7 4 
sager vedrørende udstedelse 
af luftdygtighedsbevis. Til -
gangen til luftfartøjsregisteret 
fordeler sig med 35 fly i vægt-
gruppen indtil 2.000 kg, 9 med 
fuldvægt melle·m 2.001 og 
5.700 kg og 30 over 5.701 kg. 

Antallet af sletninger var 80, 
fordelt i de tre vægtkategorier 
med henholdsvis 40, 19 og 21 . 

Endvidere blev der registre-
ret 149 ejerskifter og navne-
ændringer (117, 14 og 18). 

Tilgang 

ov-

CDO 

Type 

SOCATATB9 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

JBI 
LIN 

Piper PA-34-220 
Dassault Falcon 50 

883 
3433090 
230 

22.12. 
14.1. 
8.12. 

Capenhagen Airtaxi , Roskilde 
Jens Brinch International, Gentofte 
Air Alsie, Sønderborg 

Slettet 

OY· 

HFV 
JAM 
MCL 

Type 

Robinson R44 
PA-46-350P 
BAe 125-S00A 

Ejerskifte 

Dato 

22.12. 
9.1. 

4.12. 

Ejer/bruger 

Fax Juliett, England 
Air Alpha, Odense 
Maersk Air, Kastrup 

OY· Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger 

AGL Cessna F172H 12.1 . F O Flyservice, Herning 
CCJ Learjet 35A 16.1. Unileasing, København 
FRA PA-34-200 8.1. Jens Frost, Smørum 
GTE AA-5A 14.1. Kloster Import, Rødding 
JEG PA-28-161 15.1 . Jens Frost, Smørum 
JED PA-28-161 16.1 . Jens Frost, Smørum 
JEE PA-28-161 16.1. Jens Frost, Smørum 
OLE PA-31 -350 14.1. Vadum Dahl Efteruddannelse, 

Silkeborg 
PET PA-34-200T 6.1 . Integrated Treasury Manage-

ment Consultants, København 
PET PA-34-200T 6.1. Club Air v/Birgitte Larsen, 

Vanløse 

Årsag 

Solgt til England 
Solgt til Tyskland 
Solgt til USA 

Tidligere ejer/bruger 

Jens Sloth Jensen, Hobro 
Alkair, Nærum 
Center Flight, Roskilde 
Allan Krintel , Vejle 
Center Flight, Roskilde 
Center Flight, Roskilde 
Center Flight, Roskilde 
Air Danmark, Silkeborg 

Steen Wibe Larsen, Greve 

Integrated Treasury 
Management Consultants, 
København 

OY-CDO fløj i nogle måneder med den franske registrering oven på den danske. 



75år 

Direktør 
Erik lnfeld 
Den 15. marts fylder Erik lnfeld 
75 år. Under Anden Verdens
krig var han pilot i Royal Air 
Force og fløj bl.a. Spitfire i den 
norske No. 332 Sqn. Efter kri
gen var han en tid instruktør i 
Sportsflyveklubben, men hel
ligede sig derefter familiefir
maet. 

70år 

Luftkaptajn 
Karl Rasmussen 
Med 35.000 timer i logbogen 
er luftkaptajn Karl Rasmussen 
en af de danskere, der har 
tilbragt længst tid i cockpittet. 

Karl Rasmussen, der fylder 
70 år den 14. marts, begyndte 
i SAS i 1952 som telegrafist. To 
år efter blev han navigatør, og 
da SAS i 1960 uddannede vis
se telegrafister og navigatører 
til piloter, var Karl Rasmussen 
en af de seks danskere, der 
skolede på civilt indregistrerede 
Harvards i Malmo. 

Som trafikflyver begyndte 
Karl Rasmussen på Metropo
litan og fløj derefter DC-8. Efter 
11 år som DC-9 kaptajn blev 
han pensioneret i 1987. 

Undervisning har altid haft 
Karl Rasmussens store inter
esse. Kort efter at selv var ble
vet navigatør, blev han naviga
tør-instruktør, og siden har Karl 
Rasmussen undervist utallige 
piloter i flyveteori. Han har rejst 
land og rige rundt og givet un
dervisning i KDA regi, og han 
har skrevet afsnittet om navi
gation i Motorflyvehåndbogen. 

I 1958 oprettede han Kø
benhavns Flyveteoriskole 
"hjemme ved spisebordet", der 
dog snart blev for lille. Et par 
år arbejdede han sammen 
med M.K. Mouritzen, Aviation 
Training, men i 1965 startede 
han Den danske Luftfartsskole 
sammen med Kjeld Sasbye, 
der da var navigatør i SAS. 

Skolen, der oprindelig lå på 
Ellebjergvej 138 i København, 
flytttede i 1977 ti I Hermodsga-
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de 28. Den blev "nationalise
ret" i 1980 og dannede grund
laget for den statslige Skolen 
for Luftfartsuddannelserne 
{,.Flyskolen"). 

60år 

Generallæge 
Knud Jessen 
Med udgangen af denne må
ned falder generallæge Knud 
Jessen for Forsvarets alders
grænse, idet han bliver 60 år 
den 1 . marts. 

Knud Jessen, der er læge 
fra 1966, blev konsulent for 
Flyvevåbnets helikopterred
ningstjeneste i 1969 og i 1973 
overlæge ved Flyvestation 
Værløse. 

I 1975 kom han til Federal 
Aviation Administration {FAA) 
i Washington som Senior Avia
tion Medica/ Examiner, men to 
år senere vendte han tilbage 
til Flyvevåbnet, nu som stabs
læge. I 1977 kom han til For
svarskommandoen, og i 1988 
blev han generallæge og øver
ste chef for Forsvarets læge
tjeneste. 

Knud Jessen blev i 1991 
hædersmedlem af Foreningen 
Danske Flyvere. 

Luftkaptajn 
Ib Schmock 
Ib Schmock, der bliver 60 år 
den 25. marts, begyndte som 
kontorelev i lufthavnsadmini
strationen i Kastrup, men fik 
selv lyst til at flyve og erhver
vede A-certifikat i SAS Flyve
klub (på KZ IIT). 

11957 kom han til Flyvevåb
net, hvor han fløj F-86D i ESK 
723 indtil han i 1964 blev tra
fikflyver, først i Falck {Heron), 
derefter i SAS. 

I SAS har Schmock fløjet 
Metropolitan, DC-8, DC-9/ 
MD80 og Boeing 767 og været 
systems chief pilot på DC-9 og 
Boeing 767. Han er nu flyve
chef i MUK Air, og i ledige stun
der bygger han på en RV-4. 

Hvad Klods-Hans 
oplevede 

Som A-pilot gennem mere end 20 år har jeg ople
vet mange spændende episoder, som bagefter har 
givet stof til eftertanke. At flyve giver for alle, som 
har denne mulighed, en helt anden og speciel fø
lelse af at beherske situationen, så en oplevelse 
af speciel situationsstyring sker hver gang man 
sætter sig bag pinden. 

Vi ved alle, at den grundige forberedelse oftest 
giver den bedste tur, idet man i fulde drag vil kunne 
nyde sin tur bedre, når intet er overladt til tilfæl
dighederne. 

Dog det uforudsigelige hænder, og så er det 
om at huske sin tid med instruktøren, hvordan var 
det nu han gjorde- eller sagde man skulle gøre. 

Jeg har samlet et antal episoder, som viser hvor
dan man slipper fra situationer, som var på vej til 
at blive lidt mere spændende, end hvad jeg under 
planlægningen havde forudset. 

Klods-Hans 

For kort bane ~~-
, min første tid som pilot ( (( ( I / 
var det at skulle flyve ind ;§fl / J 
på en stor plads med kilo- • - ,:.ttJ~, '-''- \ { 
meterlange baner og 1/'J.':- "- - .._ '- ,,,_-==_., ~ 
fuld kontrol i sig selv lidt '~ ./ -== 1/ :__ - ~ 
mere ophidsende end R_o_ ·~- - ~ --- ~ I 
at lande på Skovlunde,~ ,......t,.._ - -- ,Le... - ?-i--

Tåsinge eller Ringsted. 
Der skal meldes, og i den 

pågældende oplevelse var der 
endda indsendt ansøgning om 
landings- tilladelse flere dage 
før dagen. 

Det drejer sig om en stor 
dansk lufthavn. Jeg havde den 
lille Piper fuldtlastet og var på 
flyveplan, som det blev forlangt 
og medbragt var tilladelsen til 
landing. Alt gik vel indtil jeg 
kom til passage af kontrolzo
nen, hvor jeg meldte ind og 
bad om bane i brug. Så starte
de besværet. Den ærede fly
veleder spurgte om jeg havde 
fået landingstilladelse, og da 
jeg kunne læse denne op på 
vej ind til bane i brug, blev han 
overbevist om, at det vistnok 
var godt nok. 

Jeg gik ind på pæn lang fi
n al e med motorstøtte, og 
havde, som jeg har lært, be
sluttet at lande et godt stykke 
inde for ikke at sinke eventuel 
anden trafik. 

I ca. 100 fods højde spurgte 
flyvelederen om jeg var klar 
over, at der var banearbejde 
ved tærsklen af den bane jeg 

styrede imod, og at der var 
spændt bremsewirer ud. 

Det var jeg absolut ikke klar 
over. Det kom som et lyn fra en 
klar himmel. Den var smuttet 
under gennemgangen af no
tams. Hvad gjorde den urutine
rede pilot: han trak i pinden for 
at tage farten af og lande straks. 
Det betød naturligvis, at lan
dingen blev dårlig grænsende 
til hård. Sætningen skete om
kring midten af banen, så der 
var overen kilometertilbage at 
rulle på, hvis jeg havde ønsket 
det. Over radioen lød lidt hånligt: 
Godt kram de Pipere. 

Jeg kørte ind og parkerede 
og skelede til evt. buler i skin
det over oleo-benene. Det på
stås at komme, hvis man for
søger at lande en Piper som 
om den var en faldskærm. Jeg 
var noget irriteret over den 
'hjælpsomme' flyveleder, idet 
jeg følte, at han ikke var sit job 
værdigt. At jeg blot skulle have 
læst notams bedre, eller have 
valgt at'tage en tur mere' er en 
anden sag. 
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"'--' 
MODEL- H t S · .IIDERNE ave s amura1er 
Af Wilhelm Willersted 

Den japanske flåde var kort før 
udbruddet af Anden Verdens
krig i fuld gang med at konstru
ere en række specielle, meget 
store, langtrækkende under
vandsbåde. Fartøjerne var 
hver på godt 5.000 tons, skulle 
kunne sejle med en tophastig
hed neddykket på 14 knob og 
have en aktionsradius på over 
20.000 sømil! 

Sådan står Seiran netop nu 
pakket ned i Silverhill depotet 
på Smitsonian lnstitute i Was
hington i USA. Man regner med 
at gøre flyet udstillingsklar på 
Air and Space Museum "ad 
åre''. 

Hver af disse kæmpestore 
ubåde skulle udstyres med et 
vandtæt "hangarrør" med en 
diameter på 4, 2 meter og en 
længde på over 30 meter. Rø
rene skulle kunne rumme to
tre sammenklappelige, lette 
bombefly. Planerne var, at fly
ene skulle bringes tæt på det 
fjendlige mål ved at ubåden 
uopdaget kunne gå op til hav
overfladen og herfra sætte fly
ene ind mod fjenden i et over
raskelsesangreb. 

Japanerne havde især godt 
kig på den strategisk vigtige 
Panamakanal, som jo forbin
der øst - og vest oceanerne og 
havene syd for USA. 

32 

Japan, der jo er et ørige, har tradition for at konstruere effektive vand
fly, der benytter havets overflade som start- og landingsbane. Ræk
ken af militære flytyper på pontoner er lang og imponerende. De kendte 
flyfabrikker Aichi, Kawanishi, Mitsubishi og Nakajima har i tidens løb 
tegnet sig for en række effektive, militære vandfly, som sidenhen har 
deltaget i kampene i og omkring Stillehavet. 

Det blev Aichi, som fik opgaven at konstruere det specielle vandfly, 
som skulle angribe og bombe Panamakanalen på det mellemameri
kanske fastland. 

Her er beretningen om dette spændende fly! 

Øverst ses flyet på sine aftagelige pontoner. Nederst er vandflyet 
placeret på den specielle trolley, der blev benyttet til katapultstar
ten direkte fra ubådsdækket. 

Det blev Aichifabrikken, der 
fik opgaven at konstruere dette 
specielle bombefly. Et team
ledet af den erfarne ingeniør 
Norio Ozaki, der var ekspert i 
vandfly, gik i juni 1942 i gang 
med det særdeles hemmelige 
projekt, som meget betegnen
de fik navnet Seiran, der bety
der bjergtåge. 

Flyingeniørerne var umid
delbart indstillede på, at skulle 
bygge et understelsløst fly, der 
startedes med katapult fra 
dækket af den opdykkede 
ubåd, når flyet var trukket ud 
af "hangarrøret". 

Når det så havde angrebet 
sit mål, skulle flyet mavelande 
på vandet i nærheden af ubå
den, og efter at besætningen 
var bragt ombord, skulle flyet 
efterlades på havet og sæn
kes. 

Men efterhånden som kon
struktionen blev udviklet , ud
styrede man flyet med ponto
ner, så det både kunne starte 
på angrebsflyvningen fra hav
overfladen og bagefter atter 
lande på vandet, så man, hvis 
der var mulighed for det, også 
kunne bjærge flyet igen. Man 
havde jo - formentlig i denne 
del af krigen - behov for at mar
kere, at der ikke var tale om 
predestinerede selvmords
flyvninger. 

Prototypen til Aichi MGA 1 
Seiran var klar til førsteflyvnin
gen i november 1943. 

Flyet var en helmetalkon
struktion , der kunne folde vin
gerne bagud parallelle med de 
to pontoner. 

Såvel sideroret som højde
rorerne skulle også kunne 
foldes. Der var jo trods alt ikke 
så megen plads i hangarrøret! 
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Aichi M6A 1 Seiran kunne medføre 800 kg bomber- eller en kraftig torpedo. Flyet skulle primært anvendes til angreb på Panamakanalen 

Denne tegning viser, hvorledes man på få minutter kunne samle 
flyet, når det dukkede frem fra sin rørformede hangar i ubådens 
indre. Pontonerne var -som det ses -placeret i særlige rum under 
dækket. 

Vingefolderiet foregik hy
draulisk, halepartiet dog med 
håndkraft. Det tog fire specielt 
trænede personer kun seks 
minutter at gøre Bjergtågen 
klar til at lette. Så man skulle 
faktisk rubbe neglene på hav
overfladen. 

Motoren var en japansk 
udgave af den vandkølede, 
tolvcylindrede Daimler-Benz 
DB603. 

Seiran havde en besætning 
på to mand - pilot og bombe
kaster/skytte. Der var monte
ret et bagudrettet 12, 7 mm ma
skingevær agter i cockpittet. 
Der kunne medføres en stor 
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torpedo eller diverse bomber 
på ialt 800 kg. 

Japanerne gik så omhyg
geligt til værks, at man træne
de angreb på en model i fuld 
størrelse af netop det sted på 
kanalzonen, som man ville an
grebe - når det var alvor! 

I juli 1945 var man klar. Tre 
ubåde udstyret med seks Sei
ran stuvet ned i hangarrørene, 
listede sig neddykkede afsted 
mod den mellemamerikanske 
vestkyst. 

Nu skulle planerne realise
res og Panamakanalen omsi
der have sin bekomst! 

Da ubåds gruppen var klar 

til aktion, fik man meddelelse 
over radioen om, at Japan hav
de kapituleret. Surt show!! 

De tre ubåde vendte tilbage 
til Japan og overgav sig til 
amerikanerne. 

Et enkelt eksemplar af Aichi 
M6A 1 er bevaretfor eftertiden. 

Det befinder sig i Smithso
nian lnstitute's omfattende lag
re og værksteder i Silverhill 
uden for Washington. 

Her kan man se en Seiran, 
som amerikanerne er ved at 
forberede sig på at samle og 
gøre klar til udstilling. Det står 
komplet i sin transportkasse 
med foldede vinger og venter 
på en - meget kærlig - hånd, 
så det senere vil kunne stude
res i samlet udgave. 

Aichi byggede otte prototy
per af "Panamabomberen". 

Der blev i alt bygget tyve pro
duktionseksemplarer af Seiran. 

Data: 

Et par af dem var udstyret med 
hjulunderstel og blev testfløjet 
fra land. Flyet var også så vel
flyvende i landversionen - kal
det Nanzan ( der betyder syd
bjerget) - at japanerne overve
jede at sætte maskinen i pro
duktion i denne version, men 
kapitulationen stoppede disse 
planer. 

Modellen: 

Aichi M6A 1 Seiran er udsendt 
i en herligt samlesæt i skala 
1 :48 fra Tamiya. 

Der er - traditionen tro fra 
denne velestimerede modelfa
brikant - mange velformede 
enkeltdele. Især er det speciel
le transportkøretøj, der blev 
benyttet til katapultstarten fra 
en særlig skinne på dækket af 
ubåden, meget detaljeret ud
ført. • 

Motor: 1 stk. Aichi Atsuta 32 (Daimler-Benz DB603) 
på 1.400 hk. 
Spændvidde: .... ... .. 13,9 meter (fuld) - 4,0 meter (foldet) 
Længde: ..... .. ............................... ........ 13,5 meter (fuld) 
Højde: .............................. 5,3 meter - 4,0 meter (foldet ) 
Fuldvægt: ... .. .. .... .. .. ... ............ ... .... ... ....... .. ........ 5.100 kg 
Max.hastighed: .. ........... .................................... 480 km/t 
Marchhastighed: ............................................... 320 km/t 
Stigetid til 3.000 meter: ............... ................... 5 minutter 
Tophøjde: ................... .. .................. ........... 10.100 meter 
Operationsrækkevidde: ............................ 500 kilometer 
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Protektor : 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretarlat, blbllotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Åbent man.-tor. 09.00-16.00, tre. 09.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-15.00 

E-mail : kda@post8.tele.dk 

KDA-huset ..................... ... ... ............................ .... 46141500 

Boe Nielsen ...•.•.• ..... .... .. .. ... .... ... .......................... 46141501 
FLYV - Knud Larsen ................ ..... ....................... 46141502 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon ............ .... .. 46141503 

Bogholderiet - Bente Larsen -·········· ··· ··· ······ ····· ···· 46141506 

Telefax ... ................•................. ..... ..... .................. 46191316 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsomr/Jde 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 98 29 36 36 Internationalt 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75 36 08 25 Teknik/miljø 
Dan Vendelbo 46186909 
Palle J. Christensen 86 67 0448 Public Relations 
Vagn Jensen 864411 33 Uddannelse 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
KronhjortveJ 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dlu.dk 
E-mail :dfu@post8.tele.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 
Telefon 74 84 82 80 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf. : 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 

KDA Repræsentantskabsmøde 
1998 

KDA's Sportspokal 

Kongelig Dansk Aeroklub afholder det årlige repræsentant
skabsmøde lørdag den 18. april på Svæveflyvecenter Arn
borg. Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Tilrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4. 1606 København V 

Kalenderårets første arrange
ment den 13. januar var et be
søg ved OMi, som står for Da
nish Maritime lnstitute, dettid
ligere Skibsteknisk Laborato
rium i Hjortekær. Det var et til
løbsstykke, for vi måtte des
værre sige nej til ca. 40, som 
gerne ville have været med, 
men grundet de fysiske ram
mer, var vi begrænset til 75 
deltagere. 

Det blev en dejlig aften - og 
spændende. Nyt for de fleste 
var det nok, at DMI er en virk
somhed med forretninger over 
det meste af verden. At mange 
af de aktiviteter vi fik forevist 
også havde relationer til vores 
tilværelse, gjorde det ikke min
dre spændende. Vindtunnel-
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forsøgene og simulatorerne 
kunne vi alle nikke genkenden
de til selv om der var noget 
bedre plads på kommando
broen end på et flight deck -
og så var der 360 graders visi
on og en anden hastighed. Ak
kuratessen og den hånd
værksmæssige kvalitet i mo
dellerne og det store model
bassin blev også beundret. 

DMI må nødvendigvis være 
lidt restriktive med deres be
søgsaktiviteter_ Det er en ar
bejdende virksomhed og ikke 
et museum, men det ville være 
rart om vi engang kunne få lov 
at gøre besøget om. Kommen
de arrangement: Kegleaften 
den 17 _ marts. 

På KDA's Repræsentantskabsmøde uddeles KDA's 
Sportspokal til en person, der ved konkurrencer i 1997 eller 
gennem en periode har opnået gode resultater. Motiverede 
skriftlige forslag skal være KDA-huset i hænde senest den 
2. marts 1998. Eventuelle spørgsmål rettes til generalse
kretær H.N. Knudtzon eller KDA's formand Aksel C. Niel
sen. 

Møder 
Flyveteknisk Selskab 
Mandag den 30. marts kl. 2000 i Ingeniørhuset, Vester 
Farimagsgade 29 i København: Aerostatik. Foredrag om 
balloner af professor Bjarne Chr. Jensen. NB! Bemærk 
tidspunktet. 
Tilmelding:Tlf. 3315 65 65, lokal 2055 eller fax 3315 37 07. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 
Onsdag den 18. marts kl. 1930 i auditoriet på Svanemøl
lens Kaserne, bygn. 23,2: Årsmøde i henhold til vedtægter
ne. Derefter "Medlemmernes aften", lysbilleder og film/video 
fra flyvehistoriske arrangementer. 

Københavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 11. marts kl. 1900 på Tycho Brahe Planetarium, 
København: Kløvermarken - dansk flyvnings vugge. Fore
drag af redaktør Hans Kofoed. 
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~U-
oansk Motorflyver Union 
Adresse: 
Tottlundgårdvoj 12, 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Formand: Dagmar Theilgaard 
tlf. arb. 

Næstformand: Mogens Thaagaard 
Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 

Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

FAI AIA CAEW CAAD 
Ny procedure ved udstedelse af AIR CREW CARD. 

74 84 82 80 
7551 8755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53615250 
98421599 
46 59 0402 

Pr. 1. januar 1998 ehverver man sig et FAI AIR CREW CARD 
på følgende måde: 

DMU Seminar 
Lørdag den 28. marts 
(for DMU-medlemmer) 

PROGRAM: 

10.00-10.45 Registrering og formiddagskaffe 
Velkomst v/ Dagmar Theilgaard 

10.45-12.30 Arbejde i grupper 
Gruppe I: Miljø-problemer 
Oplæg v/ Ricard Matzen 
De skærpede krav i flyvepladsernes miljøgod
kendelser, afgifter på amternes miljøtilsyn og de 
stigende krav til statistik, administration m.m. gør 
det tiltagende trængt for vores flyvning, specielt 
fra de mindre flyvepladser. 
Hvad kan vi gøre for at lempe og forenkle de 
eksisterende regler? 
Gruppe li: Udlandsflyvnlng 
Oplæg v/ Ove Dyvad Jørgensen 
Med udgang i den forestående DMU-tur til 
Litauen gennemgås principperne for udlands
flyvning. 
Udveksling af erfaringer og tips. 
Gruppe III: Klubarbejde - klubsamarbejde 
Oplæg v/ Bjarne E. Hammer 
Socialt og fagligt samvær klubberne imellem. 
Man arbejder med forslag og ideer til gensidige 
klubbesøg, arrangementer og samarbejde. 

12.30-13.30 Frokost 
13.30-16.45 Fortsat arbejde i grupper 

afbrudt af kaffepause 
16.45-17.45 Plenum med referat fra grupperne 
18.30- ? Middag og socialt samvær 

TILMELDING til DMU-seminar 
og/eller DMU/KDA Miljø-konference 
28.- 29. marts 1998 

Navn: _________________ _ 

Adresse: ________________ _ 

Telefon: ________________ _ 

Eventuelt klub: ______________ _ 

CIV\/. UI\D 00 

1. Du skal være medlem af DMU eller medlem i KDA og have 
certifikat. 

2. Send et pasfoto med oplysninger om navn, adresse, 
certifikatnummer og type og KDA-nummer, (det står bag på 
FLYV), til: 

Ove Dyvad Jørgensen 
Åbakken 8 
4671 Strøby 

Klubber er velkomne til at indsende samlet, men nu kan 
enkeltpersoner selv få udstedt kortet. Denne ændring skal gøre 
det hurtigere at skaffe sig et CREW CARD; leveringstiden bliver 
ca. 1 uge. Kortet koster kr. 100,- og gælder til udgangen af næste 
år. For medlemmer af DMU er kortet inkluderet i medlemskabet. 
Kortet giver rabat på en række hoteller, AVIS biludlejning, mm. 
og adgang til lufthavne o.lign. 

DMU og KDA's Miljøkonference 
Søndag den 29. marts 
(for alle interesserede) 

PROGRAM 

10.00-10.15 Velkomst og præsentation 
v/ Dagmar Theilgaard 

10.15-10.30 Afgifterne, regelsættet og miljøgodkendelsen 
Oplæg v/Ricard Matzen 

10.30-11.00 Afgiftspolitikken evt. indlæg ved Miljøministeren 
11 .00-11.15 Formiddagskaffe 
11.15-11.45 Indlæg fra Miljøstyrelsen 
11.45-12.30 Diskussion 
12.30-13.30 Frokost 
13.30-13.50 Fremlæggelse af indhentet materiale fra de 

mindre flyvepladser 
Oplæg v/ Ricard Matzen og Peter Andersen 

13.50-14.20 KDA's Teknik- og Miljø-udvalg samt 
KDA's Miljøorganisation 
Generalsekretær Henrik N. Knudtzon 

14.20-15.30 Diskussion 
15.30-15.45 Afrunding, eftermiddagskaffe og farvel. 

(Ret til ændringer forbeholdes) 

STED: 

PRIS: 

Kursuscentret på Den Jyske Idrætsskole 
Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle 
Hele weekenden incl. overnatning 
Tillæg for enkeltværelse hvis muligt 
Lørdag og søndag excl. overnatn. 
Lørdag incl. middag excl. overnatn. 
Miljøkonferencen søndag 

kr. 650 
kr. 100 
kr. 450 
kr. 350 
kr. 120 

TILMELDING og betaling senest den 12. marts 98 til Dansk 
Motorflyver Union, Toftlundgårdvej 12, 6630 Rødding 

Hele weekenden incl. overnatning 

TIiiæg for enkeltværelse (hvis muligt) 

kr. 650 ___ _ 

kr. 100 -----

Lørdag og søndag excl. overnatning kr. 450 ____ _ 

Lørdag incl. middag excl. overnatning · kr. 350 ____ _ 

Miljøkonferencen søndag kr. 120 ____ _ 

Beløb ialt kr. 

Vedlagt i check _____________ _ 

Indbetalt på giro nr. 546 45 25 ________ _ 
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Bededagstur til Litauen~ 
8.til10.maj1998 L DMU _._ 

DMUs udlandtur går i år til Palanga i Litauen. Det er et 
hyggeligt feriested ved østersøkysten i det nordvestlige 
hjørne af Litauen. 

Programmet ser sådan ud: 

Fredag Ankomst til Palanga lufthavn, 
indkvartering, sightseeing i byen. 

Kl.19:00: Festmiddag på hotellets restaurant. 

Lørdag Bustur til havnebyen Klaipeda og den sær
prægede landtange, der skærmer indsøen 
fra Østersøen. 

Søndag Afrejse. 

Prisniveauet er endnu ikke nået vestlige højder i Litauen, 
så der er muligheder for at gøre en god handel i Palanga 
eller Klaipeda; ikke mindst pelsvarer, ravsmykker, CD-plader 
og kaviar er til at betale. 

Prisen for hotel(i dobbeltværelse), middag fredag aften og 
bustur er pr. person kr. 650,- . Beløbet skal være indbetalt 
senest 3. april! 

Yderligere oplysninger og tilmelding til : 

Ove Dyvad Jørgensen 
Åbakken 8 
4671 Strøby 
Tlf. 53 67 73 05, Fax 35 20 27 77, e-mail odj@dr.dk 
og prøv internetttet : www.kda.dk 

Nyt fra motorflyverklubberne 

Skive Motorflyveklub holdt den 
årlige generalforsamling den 
24. januar. Formanden, Leif 
Pedersen, er flyttet til Kolding, 
så der skulle vælges et nyt be
styrelsesmed lem for et år. 
Jens Fisker og Johannes Pe
dersen blev genvalgt, og ny i 
bestyrelsen blev John Peder
sen. Bestyrelsen konstituere
de sig med Johannes Peder
sen som formand, Erik Gjørup 
Kristensen næstformand, 
Jens Fisker kasserer, John Pe
dersen sekretær og som alm. 
bestyrelsesmedlem Marie 
Søe-Knudsen. 

Klubben holder indvielse af 
det nye klubhus lørdag den 28. 
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marts fra kl. 1300.1 den forbin
delse er venner af klubben me
get velkomne, og vi vil også 
gerne vise det frem til medlem
merne i vore naboklubber. Vi 
vil i eftermiddagens løb byde 
på et lille traktement. 

Holbæk Flyveklub var den 
14. januar på besøg i tårnet i 
Roskilde Lufthavn, hvor klub
medlem og flyveleder Claus 
Christiansen viste hvorledes 
tingene fungerer i et moderne 
tårn i dag. Holbæk Flyveplads 
forventer i snarlig fremtid at 
være toldlufthavn indenfor EU, 
med den berømte hvide post
kasse som tolder. 

Hele Norden ~ 
På Vingerne til Åland L DM U -
Fredag den 29. maj til søndag den 31. maj 1998, dvs. i Pin
sen, er hele Norden inviteret til flytræf i Mariehamn på Åland. 

Arrangørerne, tre flyveglade nordmænd, samlede sidste 
år 86 norske fly på Åland, og i år inviterer de Sverige og Dan
mark med. 

Der kommer masser af flyveaktiviteter, demonstrationer 
af nye fly, opvisning, præmier og underholdning. 

Man kan campere på lufthavnens græsarealer, eller booke 
hotel eller hytte hos turistinformationen, Pipsan Carlsen, tlf. 
0035 8182 8040 

Interesseret - ring til en af arrangørerne! 

Jan Hansen, 
P. +47 6756 1136,A. +47 6780 1565 

Frank R. Jensen, 
P. +47 6492 5269,A. +47 2270 5100 

Per Julius Helweg,P. +47 2295 0260 

eller e-mail jahanse@telepost.no 
eller internet 
HTTP://HOME.SOL.NO/-JAHANSE/FLYTREFF/index.HTM 

Meddelelser 
fra Unionen 

Nr. 47 af 26.11.97 
Farvning af gas- og dieselolie. 

Nr. 48 af 26.11.97 
Flyveopvisninger. 

Nr. 02 af 16.01.98 
Referat af hovedbestyrelses
møde nr.4 (97/98) 29.-30.11. 
98. 

Nr. 03 af 16.01.98 
Nr. 49 af 26.11.97 Indbydelse til Danmarks-mes-
lnformation fra Certifikatkonto- terskab 1998. 
ret. 

Nr. 50 af 10.12.97 
Kontingentforhøjelse. 

Nr. 51 af 10.12.97 
S-teoriprøver 1998. 

Nr. 52 af 10.12.97 
Svæveflyvekonferencen 1998. 

Nr. 53 af 10.12.97 
Udlejning af Unionens Discus 
til konkurrencer 1998. 

Nr. 54 af 10.12.97 
PFT-teori 1998. 

Nr. 55 af 10.12.97 
Kursus for materielkontrolan
ter til kategori 2/træ. 

Nr. 56 af 17.12.97 
Kontingentforhøjelse. 

Nr. 57 af 17.12.97 
Møde for S-kontrollanter og fly
vechefer. 

Nr. 01 af06.01.98 
Flykalenderen 1998. 

Nr. 04 af 16.01.98 
Indbydelse til Arnborg Åben 
1998, Klubklasse DM, Junior 
DM, Kvindekonkurrence, Old 
Boys og Tosædet mesterskab. 

Nr. 05 af 28.01.98 
Indbydelse til repræsentant
skabsmøde. 

Nr. 06 af 28.01.98 
S-teori prøve 1998. Bilag: Fag
plan - Flyvelære. 

Nr. 07 af 28.01.98 
Nye tilmeldingsblanketter til 
Arnborg Åben 1998. 

Nr. 08 af 31.01.98 
Kontingent. 

Nr. 09 af 06.02.98 
Klubber på Arnborg. 

Nr. 10 af 06.02.98 
Forårskøb (bilag: prisliste m.v.) 

Nr. 11 af 05.02.98 
Hitlisten for 1993-1997. 
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Nyt fra Svæveflyveklubberne 

For Silkeborg Flyveklub blev 
1997 et vendepunkt. Vinteren 
96/97 blev brugt på at tænke 
nye strategiske tanker i et 
strukturudvalg. Vinterarbejdet, 
afviklingen af flyvningen og 
PR-arbejdet blev sat pa skin
ner. Første resultat viste sig 
ved at alle fly var klarmeldte 
primo marts og at vi tyvstar
tede sæsonen med at flyve 
første gang den 8. marts - 2 
uger inden standerhejsning. 
PR-arbejdet gav henvendel
ser fra ca. 40 personer der 
gerne ville lære at flyve svæ
vefly. Der blev med stor suc
ces gennemført en intensiv 
træningsuge i uge 17 i april 
måned. 

Da 1997 blev gjort op blev 
der registreret en stigning i 
antallet af afviklede starter på 
40% i forhold til 1996, en 
stigning pa 26% i antallet af 
fløjne timer samt en stigning 
på 108% i antallet af fløjne 
strækkilometer. Klubben har 
ved årets udgang haft held til 
at fastholde 1 O nye medlem
mer samtidig med at vi i løbet 
af året har måttet sige farvel til 
fem. Denne positive udvikling 
er forhåbentlig en trend der 
ikke kun er gældende for Sil
keborg Flyveklub, men en ud
vikling der går i retning af en 
generel stigende efterspørgsel 
efter svæveflyvesporten på 
landsplan. 

Klubben har nu for tredie år 
i træk indkøbt et nyt svævefly. 
11995 blev der anskaffet et nyt 
et-sædet fly af typen PW-5 
tilhørende den nye kategori 
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World Class Glider. I1996 an
skaffede klubben et lettere 
brugt standardklassefly af 
typen Discus es og i starten 
af februar i år hjemhentede 
klubben et nyt tosædet skole
fly hos Alexander Schleicher i 
Poppenhausen af typen ASK-
21 . Klubben råder nu over en 
af landets mest moderne fly
parker, der består af følgende 
flytyper: ASK-21, PW-5, Ka-6 
Cr, LS-4a, Discus es, Std. Cir
rus, Janus C og Ka-7. Klubben 
agter at sælge Ka-7'eren. Er 
dette ikke muligt vil den blive 
anvendt til passagerstarter og 
b-normer. Det næste fly klub
ben anskaffer vil måske gå 
hen og blive det nye standard
klasse fly fra Schempp-Hirth, 
idet der er købt en option på 
den kommende Discus li. 

I konkurrencesammen
hæng har klubben også haft 
succes i 1997. Thomas Ves
tergaard blev ny juniordan
marksmester og danmarks
mester i klubklasse samtidig 
med at han besatte 2. pladsen 
i Arnborg Åben. Under det ef
terfølgende junioreuropames
terskab i Sydtyskland var hel
det dog ikke med Thomas. 

Den kommende sæson 
byder på flere udfordringer. 
Igen håber vi at kunne åbne 
sæsonen ved at tyvstarte med 
flyvningen først i marts. I år vil 
vi satse på at kunne afvikle to 
intensive skolings uger - en i 
april og en i juli og dermed for
søge at fastholde den positive 
udvikling klubben er inde i. 

KALENDER 
Svævefl vning 
28/2 
7/3 
10-19/4 
18-23/5 
21-31 /5 
22/6-10/7 
30/5-14/6 
6-13/6 
22/6-4/7 
28/6-10/7 

6-11/7 
13-23/7 
18/7-2/8 
15-16/8 
7-23/8 

Ballon 
4-7/3 
8/3 
19-24/5 
19-27/6 

Repræsentantskabsmøde 
S-kontrollant- og flyvechefmøde 
20. lnt'I Svæveflyvekonkurrence, Hockenheim 
Eskilstuna lnt'I Open '98 
DM, Arnborg (chef Kaj Fredsø Pedersen) 
EM klubklasse, Tjekkiet 
German Gliding Championship 18 m, Mengen 
SM, Slaglille 
NM juniorer, Norge 
Flat Country Gliding World Cup 1998, 
Szeged i Ungarn 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 

CIA møde, Venedig 
Generalforsamling, Korsør 
DM, Kolding 
EM i Katrineholm, Sverige 

Drageflyvning/Paraglidning 
7-10/5 
21-24/5 
15-28/6 
1-5/7 
5-11/7 
11-18/7 
12-25/7 
19-25/7 
20/7-2/8 
12-16/8 
21-23/8 

1. afd. af DM paragliding, Fasterhalt 
1 . afd. af DM drageflyvning, Fasterhalt 
Nordisk Mesterskab drageflyvning, Finland 
2. afd. af DM paragliding, Spanien 
2. afd. af DM drageflyvning, Fasterholt 
Venø-lejr og Skrænt DM, Venø 
EM paragliding, Spanien 
Veteran Games, Fasterholt 
EM drageflyvning, Slovakiet 
løkken Open paragliding, løkken 
3. afd. af DM paragliding, Fasterholt 

Motorflyvning 
28-29/3 
25/4 
8-10/5 

8-10/5 
23-24/5 
29-31/5 
11-14/6 
26-28/6 
8-9/8 
9/8 
15-23/8 
22-23/8 
3-17/10 

DMU-seminar om miljø 
DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
Kursus og træning i konkurrenceflyvning, 
Ljungbyhed Sverige 
DMU-tur til Litauen 
DM i Præcisionsflyvning, Sindal 
Nordisk flytræf, Mariehamn Ålandsøerne 
KZ Rally, Stauning 
NM i Præcisionsflyvning, Randers 
Air BP Rally 
Åbent hus, Vestfyns Flyveplads 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 
28/3 

8-10/5 
30/5-1/6 

5-7/6 
20-21/6 
11-17/7 
11-17/7 
20-25/7 
8-9/8 
3-12/9 

DFU Repræsentantskabsmøde, Idrættens 
Hus, Brøndby 
JFM Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
JFM Open, Formations Skydiving, Vamdrup 
Flyveplads 
SM Open, Stil & Præcision, Maribo Flyveplads 
Fyn Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
DM Formations Skydiving, Landscenter, Vamdrup 
DM Stil & Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Mini DM Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 
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Deres partner 
- også inden for 

flyforsikring 

~ 
ni 
E 
C 
ni ,, 
0. 

~ 
Lige til at gå til 

Topdanmark Industri & St, • Flllppavej 1 • 1928 Freeriksberg C 
Tlf. 35 24 75 05 • e-mail: lndustri@topdanmark.dk 

KØB/SALG/LEJE 
1980 Citation 550, smoh 575 ... ...... .. . TT 7400 
1977 Citation 501, smoh 1100 ...... TT 4600 
1980 King Air 200, smoh 1500 ........ .. TT 5000 
1980 Metro li, nyt ldb ................... TT1 3050 
1978 Navajo C, smoh 100 .... ..... ... ..... TT 1900 
1975 Navajo 310, smoh 700/1600 ... . TT 7700 
1994 Seneca IV ..... ..... ....... ..... ..... ...... TT 400 
1993 Seneca 111 .............. .. ..... .... ....... .. TT 950 
1981 PN 68C, smoh 200 .. .... ............ .. TT 2000 
1991 Bonanza F33A. ...... .... ...... ..... .. ... TT 850 
1995 Mooney Bravo ...................... TT 120 
1994 Ruschmeyer R90-230RG ....... TT 420 
1969 Cherokee 140, smoh 676 .......... TT 7570 
1994 R44 Helicopter ... ..... ...... ........ .. . TT 1400 

Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 
Enkelte sælges til langt under normale listepriser 

Kontakt os for yderligere informationer 
28 års erfaring 

MOONEY MMC ENGLAND 
London Biggin Hill Airport, England 

E-mail: FFASLTD@aol.com 
Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 

PA 28-180 købes 

Henv. "'~ ~ 75 fO 10 lf 
tlf. 7555 3200 

SPARTACUS 
38 

PA 28-140B 
IFR/GPS/ AUTOPILOT/ 
INTERCOM årg. 1969, 
TT 7530, motor 630. 
Altid i hangar. 

Tlf./fax 3253 3862 

Jeppesen IFR Manual 

NOR 04. 4 bind i læder 
sælges 
kr. 4.200,-. 

Tlf. 9738 6142 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

Helicqpter Adventures Ine (HAil 
fra San Francisco, California: 
• Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

CqmajrAviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 

en "Delta Air Lines Connection" 
* FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot -ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

First Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på First Officer kurser 
• Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

• Flyver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tlf. & Fax: +47 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

Garmin GPS 
2 år gi . sælges 

til 1/2 pris. 

Tlf. 6618 4120 
(hverdage) 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500.-. 

Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

AD EQUIPMENT 
Skovvej 40 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 

på UL-Nyt: 

sekretariatet 
på telefon 
74822021, 
eller fax nr. 
74822400 

Sælges 
Cessna 150 årg. 1976. 
Motor RR 0200A. 
TT 5365. 
Henv. tlf. 8662 8989 

Ka-6E 1968 
2600 starter, 2500 timer, god stand, 
normal instrumenteret, ind. 
transportvogn med kalesche, sælges. 
Forhandlingspris kr. 45.000,-
Henv. 4491 4874 / 4489 3161 

FLY
finansiering 

RING 
97 72 5711 
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DANMARK 
AIRCRAFr OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi sidder som din 
repræsentant overalt, hvor 

der forhandles om 
luftfartsspørgsmål 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4. 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155. Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 

r{\ \ SG\ \ g Pa 28-140 årg. 1968 VFR, TT 5300, nyt Id. d. 20/12-97 
motor på gangtid efterset for kr. 35.000 -nylakeret, nye sæder, nye 
seler, med winglet og hjulskærme pris kr. 115.000. 
Henvendelse Willy Christensen, 
tlf. 65 96 58 88, Plantagevej 81, 5462 Morud 

Beecll Beecheraft 
Hawker Scandlnavla A/S 

1981 Piper Seneca li for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN90 
GPS tied to HSI, Stormscope. 

Fully de-iced, total time 2055 hrs 

Phone +45 461418 00 
Fax+4546141801 

Authonzed Raytheon Alrcrah Company 
Dealer tor Scandinavia and lhe Ukraine 

Samsø kommune udbyder herved 
rundflyvning i 1998 fra flyvepladsen 
i Stauns I licitation. 
Licitationen vil blive afholdt i teknisk 
forvaltning onsdag den 1. april 1998 
kl. 11 .00 i overværelse af de byden
de, der måtte ønske dette. 

Udbudsmateriale kan rekvireres hos: 

Samsø Kommune 
Teknisk Forvaltning 
Langgade 1 
8305Samsø 
llf. 86 5914 22 

'
' ~~~G!!~i?!~RME 1 

Alle vore redningsskænne er forsynet ' 
med rygpude afTEMPUR-skum, som 
ved kropsvarmen former sig efter 
ryggens konturer. 

Et MUST for timelang flyvning. 

~ Danmark 
' JAR 145 APPROVED Tif.+45 7558 3737. Fax+45 7558 3758 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

SUN-AIR 
I Flyvedligehold 

JAA 145 Aut. værksted 
SLV002 

-.. . .. . . 
.. . ~ . . . .. .. . ~ 

• El og Avionics værksted 

• Salg af reservedele 
(altid +20.000 partnumre på lager) 

• Reparation inklusiv HSI og GBI på: 
Ailied Signal Garrett TPE 331motorer 
serie 1 til 14. 

• HSI på: Pratt & Whitney JT15D 
serie og PT6A serie. 

I • Salg af nye og brugte fly 
(Aut. Cessna og Mooney forhandler / service cenler) 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

Charter operator 

Flyudlejning 

Flysalg 

Flyvedligehold 

Salg af Reservedele 

Ring SUN-AIR 
Billund: 76 50 01 30 
Århus: 86 36 3 0 55 
Alrllne service til GA pris 

SUN-AIR ol Scandinavia A/S 
Luflhavnsvej 33 

~ 
• Bntish Aiiways Express m Scandmav,a 1s 
operated by SUN-AIR of Scandmav1a /1/S 

OK 7190 Billund 
Denmark 

Tel : + 45 76 50 01 00 
Fax:+ 45 75 33 86 18 

f' Nu direkte til 
'-' lager/værksted 

Billund 
Tel: 76 50 01 30 
Fax: 76 50 01 13 
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Postbesørget blad 0900 KHC 

Lær at flyve 
lilER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatllyver-certilikal. 8:trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certifil<at af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR::sigtflyvning. PFT ::periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG::begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nalionalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NA T-VFR:tillaclelse til at 
flyve i mørke. GEN::generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-tNmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l..ul1havnsWlj 44, Roskilde Wthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
8omholms l..uf1havn, Rønne 

Tåsinge Ayyeplad$ 
AØe certiliwer, bamerslæb. 
Spec:lae: US konvertennger, teori 9 og 10. 
T eon: NNVHF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

All.ERØD Fl YVESKOLE 
Allerød Flyveplads. 3450 All8llld 
TH. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
lntemet:www.dpp.cl<lekal 

A, I, Omskolng, PFT·A, I. Teori A, BEGIN-BEG VHF, GEN, 
Maise. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 OB 07, fax 46 19 OB 37 
Odense Lufthavn 

A,B,f,Twio, ,nstruktør. Omslloing, PFT-A,B,I, TWIil. N•BEGIBEG
VHF, GEN, motSe. Teori: A, Bil og D. 
(konsessionshaYef B/1 og D: Center Nr Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns lufthavn Roskilde 
l.lJfthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
lll. 46191114, lax46191115 

A, B, I, TWIil AB-INITIO, lnstruk1ør, N,BEGNFR, Omskoling, PFT
A, B, I, Twill.Teori: A, B+I, 0, N-BE<WEG-VHF, GEN•bevls. 

Lolland Falster Alrport, 4970 Rod>y 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lutthavnsvej 32, 4000 Roskilde, 111, 4619 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
Jelhelikopler, PFT • A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, AoskBc1e Lulthavn 
4000 Roskilde, Ill. 46 19 00 11 

A og B sfcoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til J8thelikopler incl. jet fundamentalt, Slllluleret 1-trærnng 
som integreret del af l1J109ram på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskllde, 111, 461910 10, fax 46 19 os 15 

Teori: A, B/ I + D gennem Skelen 101 Civil Piloludd. (CPU) 
Skol&1'FT: A, B, I, D, tv.in, tulboprop, Instruktør, N-BEG-VFR, 
omsllofing, simulator.~ -Speciale: US-koovertennger. 
Kommunikation: N-BEGÆEG VHF og morne. GEN gennem 
Skolen for Civil Pilobldd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
l.ufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, IH. 9710 01 55, fax 97 10 01 56 
Praktilc A, B, I, D, Twio, Instruktør, Turboprop saml PFT 
T eon: A, A/1, Bil, 0 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsled Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
TIi, 40 46 15 10 
A-sldng, omskoling, klJlstflyvn ng, A-PFT, halehjul- og 
spinkulsus 
e-mail: rf@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde l.lJfthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 46 19 16 30, fax 46 19 11 15 

Teori: All, B11, 0. (koncessionshaYef Bil og O:CAT] 
Desuden kutser i High LeYel Meteorology, Jef Engine 
Fundamentals, Konvertenngslwrser I forb.m. udenlandslle 
certifikater, Fly,oelelefonistbevis kurser, Bl 9 og 10 teori. Human 
faclOIS and Umitalions, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. UndeMsning primært klasseundoMSOing. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behoY. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 BO BO, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Alle, 2. sat 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: Bil, 0, GEN, llyveklarerer, l>(Yelnstruklør-og 
konverterings-kurser. Andre luftfal!SUddannelser tilbydes etter 
ahale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betilgelser som angivet I skolens undelvisnings• 
progrant 

FYN 
CENTER AIR 
Odense Lufthavn, l.lJbhavnsveJ 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 

A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
BIUUNO AIR CENTER AIS 
Box 6, Lutthavnsve1 43, 7190 Billund, TIi. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lmtio, lnslruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEGIBEG-VHF 
US konverteringef 
Omskoling til bannerslæblflyslæb 
Bas,c Aerobatlc, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIR 
Sønderbolg l.ul1havn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 7442 90 85 

Billund, Uf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, Ill. 75 16 05 85 
Tønder Ayvepads, 111 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddaMe!ser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, MO!se, 
Konverteringer 

AIS HEUFUGlfT DENMARK 
Lulthavnsvei 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, Uf. 75 33 8911 

A og B skoling på heflkopeer, NAT-VFR saml PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling til jethelikopter incl. jel fundamentalt, 
S1mulerel l-lræmng som llltegreret del af f1>r'0g!arn på hef,kopter 

NORTH FL YING AIS 
Aallolg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 38 11 

Århus afd.: Århus l.lJtthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twln, PFT, N•BEG-PFT, teori A, instruklør 
Turbo Prop Skoing 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A saml PFT bl A, omskol'1119 alle enmotorede 
T eon: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning l.lJflhavn, 6900 Skjern, Uf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teon: A, B+I, 0. 
BEG/N·BEG • VHF, GEN bev1S + teknisk og praktisk 
undeMsBng på flere turbo og iet typer. 
(konssesslonshaver Bil og O: FTS) 



'( APRIL 1998 4 



Prøv f.eks. vores nye letvægts
starter fra Electrasystems. 
Den vejer under halvdelen af 
konventionelle startere og 
yder 65% mere effekt. Kræver 
ingen STC eller modifikationer. 
Bare "plug and play''. Garanti: 
2 år, ubegrænsede timer. 

Satair er repræsentant for 
verdens førende reservedels
producenter. Vi yder hurtig 
levering til konkurrencedygtige 
priser og en professionel og 
specialiseret service 
- bygget på 40 års erfaring i 
flybranchen. 

Kontakt Satalr's GA-gruppe 
og hør mere om vores brede 
produktpalet. 

GA-SERVICE SATAIR A/S · Amager Landevej 147 A · 2770 Kastrup · Tlf. 32 47 01 00 · Fax. 32 51 34 3 

~ Cessna Single Engine 
Legenderne fortsætter. Cessna 172 Skyhawk og Cessna 182 Skylane står for: 

- stabilitet 

Ring eller fax efter materiale 
på disse fantastiske fly! 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

HANGAR~ 
AIR SERVICE 

-sikkerhed 

- økonomi 

Autoriseret Cessna 
-Single Engine Piston 
& Caravan forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN • TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Flyveulykken 
ved Billund 
Under indflyvning til Billund 
den 17. februar havarerede Pi
per PA-34-220T Seneca OY
CFR i en skov mellem Ast og 
Mørup, ca. 7 km øst for lufthav
nen. Piloten mistede livet, og 
de fire passagerer fik knogle
brud. 

Arne Larsen, der boede i 
Ringe, blev 32 år. Han havde 
B-certifikat og havde fløjet over 
700 timer. Han var formand for 
Fyens Flyveklubs flyveaktivi 
tetsgruppe. 

Bøde 
til passager 
En norsk ungersvend i begyn
delsen af tyverne steg for nylig 
sammen med to kammerater 
ombord i et SAS rutefly for at 
flyve til Oslo. 

De unge herrer blev efter
hånden så højrøstede, at kabi
nebesætningen valgte ikke at 
lade dem købe mere øl. Det 
klarede de tre ved at nyde 
medbragt, skriver Inside SAS. 

Underflyvningen gik brand
alarmen på et af toiletterne i 
gang, fordi to af de tre muske
terer røg derinde. 

De blev gelejdet tilbage til 
deres pladser, og kaptajnen 
meddelte over højttaleranlæg
get, at sikkerhedsbestemmel
serne skulle overholdes - el
lers ville han sørge for, at "no
gen" mødte op, når flyet lande
de. 

En af de tre gav sig derpå 
til at betjene sin mobiltelefon 
med den begrundelse, at han 
skulle checke et nummer, 
hvorefter telefonen blev ind
draget for resten af turen og 
politiet underrettet. 

Da flyet landede i Fornebu, 
stod politiet der. Kaptajnen an
meldte sagen, og den unge 
mand fik på stedet forelagt et 
bødeforlæg på 20.000 kr., hvil
ket han efter lidt diskussion ac
cepterede. 
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Cimber 
til Berlin 
Når sommerfartplanen træder 
i kraft den 29. marts, overlader 
SAS beflyvningen af ruten Kø
benhavn-Berlin til Cimber Air. 

Ruten vil dog blive drevet i 
samarbejde med SAS og Luft
hansa (code sharing), og i ste• 
det for fire daglige forbindelser 
med Fokker 50 til Tempelhof 
bliver der nu fem med ATR42 
til Tegel. 

Boeing 
737-700 
Den 7. november i fjor udsted
te de amerikanske luftfarts
myndigheder (FAA, Federal 
Aviation Authority) typeluft
dygtighedsbevis for Boeing 
737-700, og den 19. februar 
anbefalede JAA, Joint Aviation 
Authorities, der omfatter luft
fartsmyndighederne i 27 euro
pæiske lande, sine medlems
lande at gøre det samme. Sel
ve typegodkendelsen udste
des af de respektive lande. 

Boeing 737-700, der haren 
kapacitet på 128 til 145 passa
gerer, blev lanceret i november 
1993, da det amerikanske sel
skab Southwest Airlines bestil
te 63. Første flyvning skete 
den 9. februar 1997, og det ni 
måneder lange certificerings
program omfattede næsten 
1.600 flyvninger (med fire fly) 
på sammenlagt 2.000 timer 
plus 2.220 timers afprøvning 
på jorden. 

Første levering af Model 
737-700 fandt sted i december 
i fjor til Southwest. Maersk Air, 
der er europæisk launch cus
tomer, fik sin første, OY-MRA, 
den 3. marts. Det fløj direkte fra 
Seattle til København, 8.013 
km, det længste en Boeing 
737 nogensinde har fløjet. 
Flyvetiden var ni timer og 12 
minutter. 

Maersk Air har afgivet ordre 
på 12 Boeing 737-700. 

Ny DG
forhandler 
Dan-Glide v/CarstenThomas
sen i Skive er blevet dansk for
handler for DG-Flugzeugbau 
(Glaser Dirks). 

Odense ruten 
Særskatten på dansk inden
rigsruteflyvning på 150 kr. pr. 
returrejse har medført et vold
somt fald i trafikken på ruten 
Odense-København: I januar 
i fjor var passagertallet 12.631, 
i januar i år kun 4.721. 

Maersk Air har derfor be
sluttet at indstille beflyvningen 
af ruten den 13. juni • dagen 
efter åbner den faste Store
bælts-forbindelse for biler. 

Maersk Air's udenrigs-fø
derute mellem Billund og 
Odense, der har vist positiv 
udvikling, opretholdes og vil 
blive befløjet med Boeing 737· 
5008P. 

Flyveruten Odense-Kø
benhavn åbnede den 1.april 
1958 og blev de første år be
fløjet af Falcks Flyvetjeneste. 
Den 1. januar 1971 overtog 
Maersk Air ruten fra Falck. 

Passagertallene for de se· 
neste år er 

1991 170.238 
1992 171.474 
1993 161.364 
1994 168.113 
1995 164.561 
1996 166.750 
1997 117.778 

Passagergrundlaget i den 
nuværende situation anslås til 
50.000 årligt. Frants Bern
storff, Odense Lufthavns be· 
styrelsesformand, siger til Er
hvervsbladet, at det er så at
traktivt et tal, at han regner 
med, at en ny operatør • med 
den rette flystørrelse - vil være 
interesseret i at fortsætte ru
ten. 

På Maersk Air's øvrige in
denrigsruter (mellem Køben
havn og henholdsvis Born
holm, Billund, Esbjerg og Vo
jens) foretages der en tilpas
ning af kapaciteten på de sva
ge afgange ved at der fortrins
vis vil blive benyttet Fokker 50 
på disse. 

Saab og Airbus 
Saab har skrevet kontrakt med 
Aerospatiale om levering af et 
integreret gulvstrukturelement 
til den nyligt lancerede Airbus 
A340-500/600. Kontrakten har 
en værdi på ca. 75 mio. USD. 

Første enhed skal leveres i 
tredje kvartal 1999. 

Nye landings
hjælpemidler 
Kort før Nytår blev der givet 
grønt lys for, at Flyvevåbnet 
bruger ca. 157 mio. kr. til nye 
anflyvnings- og landingshjæl
pemidler, skriver FOV Nyheds
brev. Formålet er at forbedre 
sikkerheden i forbindelse med 
Flyvevåbnets forskelligartede 
luftoperationer og herunder en 
større integration mellem fly
og jordmaterieilet. 

Anskaffelsen medfører op
datering af eksisterende dis
play-udstyr, en forbedring af 
de eksisterende terminal-ra
darer samt mulighed for data
udveksling mellem jordsyste
mer og fly. 

Udvidelse 
opgivet 
Københavns Lufthavne A/S 
søgte i fjor om at måtte udvide 
antallet af tilladte operationer 
i Roskilde med fly på over ti 
tons fra de nuværende 2.662 
til 25.000. 

Forslaget blev positivt mod
taget af amtet, men mødte mas
siv modstand fra en del af luft
havnens naboer, og Køben
havns Lufthavnes ledelse har 
nu tilbagekaldt ansøgningen. 

- Vi har foretaget en afvej
ning mellem vore økonomiske 
interesser og vort forhold til 
naboerne, siger Københavns 
Lufthavnes administrerende 
direktør Niels Boserup til Dag
bladet. 

Flemming Damgaard Lar
sen, der er formand for Roski
de Amts udvalg for miljø og tek
nik, mener i følge Dagbladet, at 
"det er smadderærgerligt for 
Roskilde Amt, hvis den lufthavn 
ikke kan udnyttes optimalt". 

Det irsk-engelske lavpris
selskab Ryanair havde planer 
om at åbne en rute mellem Lon
don og København Roskilde, 
hvor afgifterne er lavere end i 
Kastrup. Københavns Luft
havns ledelse sagde imidlertid 
nej og henviste til Kastrup (og 
normal takst), så den billigrute 
bliver der ikke noget af. 

I stedet åbner Ryanair en 
rute til Kristiansstad (i Skåne). 
Selskabet har også en rute til 
Stockholm, hvor man benytter 
den tidligere militære flyve
plads Skavsta (ved Nykoping). 
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Der er forår i luften, og der skal luft 
under vingerne. 
Det er svært at forestille sig, at en motars ædle anti-corrosion additiver. Derfor reduceres korro-
dele kan blive angrebet af rust. Men kondensvand sionen til et ubetydeligt minimum, og din motor 
og syreholdige rester fra forbrændingen er en får et bedre og længere liv. 
barsk cocktail. Brochure og yderligere information kan fås hos 
Det bedste, du kan gøre for din mater, er at bruge Shell Aviation, tlf. 33 37 22 86. 
AeroShell 15W-50. Ikke blot har den multigrade- Eller check www.shell.dk. 
fordelene med lettere og mere skånsom koldstart, Bed dit værksted om AeroShell 15W-50, når du 
men den har som den eneste olie på markedet skal skifte olie. 

Bemærk. AeroShe/1 1 SW-50 er blandbar med alle olietyper, så du vil ikke få problemer, hvis du skal 
efterfylde, og She/1 evt ikke findes på pladsen. SHELL IS FLYING 



Falck-museet i Billund er nu rømmet. De Havilland DH89 Dragon Rapide ses her under nedtagning. 

FLS Aerospace 
FLS koncernen har pr. 16. 
marts etableret et flyvedlige
holdelsesværft for store trafik
fly i de to hangarer i Køben
havns Lufthavn Kastrup, der 
hidtil har været anvendt af det 
konkursramte Pemco og før 
da af Sterling Airways. Hangar 
243 kan tage en DC-10 og to 
Boeing 737/Airbus A320, 
Hangar 253 en DC-10. Det 
samlede gulvareal er 15.930 
kvadratmeter, hvortil kommer 
kontorer, værksteder m.v. Chef 
for værftet, der har fået navnet 
FLS Aerospace A/S, er Jens 
Hedegaard, der kommer fra 
FLS Industries. 

FLS har skrevet en 10-års 
kontrakt med Premiair om ved
ligeholdelse af dette selskabs 
flåde, og af værftets ca. 200 
ansatte kommer tre fjerdedele 
fra Premiairs tekniske afdeling. 

Airtours, Premiairs engel
ske ejer, får allerede vedlige
holdt hovedparten af sine fly 
på FLS engelske afdelinger. 
Det forventes, at C-checkene 
på de 11 A320 vil blive overført 
til værftet i København. 

Flyværftet i Kastrup Syd 

har fra starten de nødvendige 
tilladelser og ressourcer til at 
udføre base og linievedligehol
delse på DC 10, Airbus A300 
og A320 samt Boeing 727, 737 
og 757. 
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L-1011 til Premiair 
Premiair har det sidste års tid 
været plaget af forsinkelser 
pga tekniske uheld og mangel 
på back-up fly, og man har der
for lejet to Lockheed 1011-500 
TriStar fra Novair. Flyene er 
indrettet med 19 sæder på 
Golden Sun Class og 291 på 
økonomiklasse. Den ene aflø
ser Premiairs DC-10-30 (OY
CNO), den anden skal være 
reservefly. 

Ifølge selskabets persona
leblad fløj Premiairs seks Air-

bus A320 2.362 timer (7.004 
flyvninger) i 1997 med en re
gularitet på 98,6%. Tilsvaren
de tal for de tre Airbus A300B 
var 8.970 timer, 2. 775 flyvnin
ger og 97,8%. 

I øvrigt har Premiair for en 
10-årig periode overdraget 
vedligeholdelsen af sine fly til 
FLS Aerospace A/S, og 156 
medarbejdere af de 180 i Pre
miairs tekniske afdeling er ble
vet overført til FLS. 

Københavns Lufthavne 
i 1997 
Københavns Lufthavne A/S, der driver lufthavnene i Kastrup 
og Roskilde, havde i 1997 en nettoomsætning på 1.499 kr, 
7,4% mere end i 1996. og et resultat før skat på 489 mio. kr., 
en fremgang på 15,9%. 

Trafikindtægterne var 757 mio. kr.(+ 6,3%), koncessions
indtægterne 597 mio., lejeindtægterne 98 mio. og salg af tje
nesteydelser 4 7 mio. 

De eksterne udgifter beløb sig til 290 mio., persosonaleud
gifterne til 396 mio. og nettofinancieringsudgifterne til 71 mio. 

Der blev i 1997 investeret 1.258 mio. Af- og nedskrivnin
ger androg 286 mio.kr. 

Egenkapitalen er i 1997 vokset med 15,4% il 1.880 mio. 
Passagertrafikken steg med 5,8% til 17, 1 mio. Heraf var 

de 43,0 % transit- og transferpassagerer - i 1996 var deres 
andel 41,0%. 

Åbningen af den faste forbindelse over Storebælt påvirke
de som ventet indenrigstrafikken, der faldt med 4,8%. 

Antallet af starter og landinger steg med 4,9 % til 283.621 
operationer. 

Det gennemsnitlige antal ansatte var 1.356, 42 flere end 
året før. 

SAR statistik 
Flyvevåbnets Redningscen
tral (RCC Karup) ved Flyver
taktisk Kommando (FTK) 
modtog i 1997 i alt 1.258 alar
mer. Heraf var 121 nødmeldin
ger fra fly, fordelt med 71 i for
bindelse med militær flyvning 
og 50 i forbindelse med civil. 

Flyvevåbnets Redningstje
neste udførte i 1997 i alt 623 
missioner mod 533 i 1996,en 
stigning på 16,9%. Stigningen 
falder især på antal missioner 
udført i forbindelse med fritids
prægede aktiviteter, 147 mod 
127 i 1996, patientoverførsler 
imellem hospitaler, 230 mod 

~ 214 samt ambulanceflyvnin-
~ ger, 122 mod 93. 
~ Det forøgede antal missio-
~ ner i forbindelse med fritids

prægede aktiviteter skyldes 
især den forøgede aktivitet ved 
badestrandene i sommermå
nederne. 

Af 623 missioner i 1997 var 
240 assistance til sørednings
tjenesten mod 193 i 1996. 

I forbindelse med civil og 
militær flyvning blev der udført 
16 missioner i 1997. 

Der er fast stationeret S-61 
redningshelikoptere iVærløse, 
Ålborg og Skrydstrup. Desu
den var det særlige helikopter
beredskab på Bornholm (SAR 
Rønne) etableret i 12 perioder 
i 1997. 

Heraf var to perioder be
grundet i forøget militær flyve
aktivitet i området, de reste
rende skyldes vejrforholdene 
i Østersøen omkring Born
holm, idet SAR Rønne etable
res når vindstyrken i Østersø
en omkring Bornholm oversti
ger vindstyrke Beaufort 8 (20, 7 
m. pr. sek./ 40 kts). 

Under udstationeringerne 
blev der ikke udført SAR mis
sioner. 

Flyvevåbnets Redningstje
neste har i 1997 anvendt 920 
flyvetimer til løsning af SAR 
opgaver, heraf 900 timer med 
S-61 redningshelikopter. AF 
de 920 timer blev 917 anvendt 
til løsning af civile opgaver 

Til løsning af militære opga
ver blev der anvendt tre(!) fly
vetimer. 
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Verdens stør
ste svævefly 
Tyskeren R. Kickert har if. Sail
plane & Gliding konstrueret 
hvad der med en spændvidde 
på 30,4 menes at være ver
dens hidtil største svævefly. 

Flyet, der bygges af en an
den tysker ved navn H. Lades, 
betegnes ETA og ventes at få 
et glidetal på 51,33. Øvrige 
kendte data: længde 9,97 m, 
tornvægt 600 kg, min. start
vægt 690 kg, max. do. 920 kg. 

65-billetter 
hos SAS 
På SAS danske indenrigsruter 
giver selskabet fra marts 20% 
rabat på Jackpot-, weekend
og specialpriser til personer, 
der er fyldt 65 år. 

Da lufthavnene som omtalt 
andetsteds i bladet har halve
ret passagerafgifterne for vis
se billettyper, betyderdetfx, at 
en weekendbillet København
Ålborg, der i februar kostede 
1.014 kr., nu er kommet ned 
på 679 kr., dvs en besparelse 
på33%. 

King Air Jaguar 

ILA '98 
ILA, Internationale Luftfahrt 
Ausstellung, afholdes i år fra 
mandag den 18. til og med 
søndag den 24. maj (ugen om
kring Kristi Himmelfartsdag) 
og det foregår som sædvanlig 
i hangarområdet på sydsiden 
af Berlin-lufthavnen Schone
feld. 

Ved redaktionens slutning 
forelå der ikke oplysninger om 
hvilke nye flytyper - eller fly i 
det hele taget - der vil blive 
udstillet på ILA'98, men der er 
ikke tvivl om at der bliver 
masser at se på. Prøv eventu
elt på internettet, www.ila-ber
lin.de. 

Bor man i Berlin, tilrådes det 
at tage toget til ILA- det holder 
lige uden for hovedindgangen. 

Kommer man ad luftvejen, 
kan man lande (og starte) i 
Schonefeld, såfremt man på 
forhånd har indhentet tilladel
se hos det centrale koordina
tionskontor (ZEKO). 

For fly, der flyver VFR, vil 
ZEKO tildele slots fra den 6. 
maj. Tlf. 00 49 30 6091 8750. 

IFR-fly får slots tildelt fra 
den 14. maj af ZEKO gennem 
flyveplanskoordinatoren for 
den tyske forbundsrepublik. Tlf. 
00 49 30 6091 8760 eller 00 
49 30 6091 8764, fax 00 49 30 
6091 8755. 

Ændret 
promillegrænse 
Folketinget har vedtaget en 
ændring til Lov om luftfart, 
hvorefter paragraf 50 lyder: 

Ingen må gøre eller forsøge 
at gøre tjeneste i nogen af de 
i paragraf 35 omhandlede stil
linger, når den pågældende 
har nydt spiritus i et sådant om
fang, at denne er ude af stand 
til at gøre tjeneste på fuldt be
tryggende måde, eller såfremt 
den pågældende har en alko
holkoncentration på 0,20 pro
mille eller derover. 

Flyveulykken 
på Færøerne 
Forsvarets myndigheder har 
afsluttet behandlingen af rap
porten om Gulfstream G III nr. 
F-330's havari på Færøerne 
en 3. august 1996. Forsvars
chefen, general Christian 
Hvidt, har tiltrådt rapportens 
konklusioner og anbefalinger, 
og samtlige forslag til forebyg
gende foranstaltninger er 
iværksat af såvel Statens Luft
fartsvæsen som Forsvaret. 

Ray1heon Aircraft har lanceret en Jaguar Special Edition udgave af Beech King Air C90B. Teknisk 
er der ingen forskel på den nye variant og den almindelige C90B, men Jaguar-udgavens ovenud 
luksuøse indretning er af samme design som i automobilklassikeren, og vingeforkanter, dele af 
nacellerne og halefinnen er malet i Jaguar-grønt. 

I ØVRIGT 
ESK 722, Flyvevåbnets 
redningseskadrille, fik ny 
chef pr. 1 . februar, kap
tajn Poul Erik Hansen, 
pilotnavn NIK. Hans for
gænger, major Søren 
Møller Poulsen (POM), 
der har været chef siden 
1. sept. 1996, er udnævnt 
til oberstløjtnant og gør nu 
tjeneste i Forsvarskom
mandoen. 

Nakskov flyveplads hav
de 3.100 operationer i 
1997, en fremgang på 
12,7%. 

Arhus Lufthavn skal have 
ny chef pr. 1. juli efter Poul 
Stenbøg, der går på pen
sion. 

SAS har købt aktierne i 
det finske lokalflyvesel
skab Air Bothnia, der har 
fem Jetstream 31 og be
fordrede 107.800 pas
sagerer i 1997. Selskabet 
fortsætter under sit eget 
navn. 

De Havilland DHC-8-
400, den udgave SAS 
Commuter har bestilt, var 
i luften første gang den 
31 . januar. 

Oberstløjtnant Svend 
Hjort skal fra 1. juli være 
chef for FSN Værløse. 

Oebonairindstillede i fe
bruar sin lavprisrute Lon
don (Luton)-København. 

Saab afleverede i 1997 
26 Saab 340 og 9 Saab 
2000. 

Concors, det lettiske luft
fartsselskab, standsede 
den 9. marts sin rute Lie
paja-København (Roskil
de). 

Lockheed Martin (170.000 
ansatte) skal sammenlæg
ges med Northrop Grum
man (50.000). 

Odense Lufthavn har fået 
ny chef, den hidtidige sous
chef Erry Knudsen. 
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EKRK fylder 25 år 
Fotos: Knud Larsen 

Den 1. april er det 25 IJr siden, Københavns Lufthavn Roskilde (EKRK) blev taget i 
brug, og det skal naturligvis markeres i Flyv, men hvordan? 
Det, der karakteriserer Københavns Lufthavn Roskilde, er de mange og meget for
skellige hangarer og andre bygninger, så vi har valgt at lave en slags vejviser over 
lufthavnen, baseret på oplysninger fra lufthavnsadministrationen og firmaerne. 

Virksomheder i Roskilde Lufthavn 

Hangaren findes i mange former og farver. Her ses Hangarvej G (vestside). 

Lufthavnsvej 
nr. 20 
Københavns Lufthavne A/S, 
tlf. 4619022. Administrations
og terminalbygning opført 
1972. Lufthavnschef Bjørn 
Birkholm Iversen. 

nr.20 

Lejer: Capenhagen Airtaxi A/S, 
tlf. 46191114, fax. 46191115. 
Kontorlokale 40 m2• 

nr. 26 
Air BP tankanlæg og kontor
bygning. 

nr. 28 
Kongelig Dansk Aeroklub, tlf. 
46141500, fax. 46191316. 
Opført 197 4 med bebygget 
areal 400 m2

• 

Servicebutik med pilotudstyr, 
kort og undervisningsmateria
ler. Medlemsadministration og 
bibliotek. 

DKC v/Harry Christensen, tlf. 
46192217, fax. 46192216. 

nr. 32 
Helikopter-Service A/S v/Pe
ter K. Hansen, tlf. 46191511, 
fax. 46191533. 

nr. 34 
Ejer: CAT Aviation ApS. Bru
ger: Capenhagen Airtaxi A/S, 
tlf. 46191114, fax. 46191115. 
Opført 1978 med bebygget 
areal 147 m2 med dimensio
nerne 22 x 6,7 m, der anven
des til teorilokaler, simulator og 
kontorer. 

nr. 42 
Roskilde Skydiving Club, tlf. 
46191646, E-mail Skydive_rsc 
@dk-online.dk. 

nr. 44 
AirGate ApS v/Poul Michel
sen, tlf.46191422, fax.461914 
74. 

Lufthavnsvej 34. Copenhagen Airtaxi's undervisnings- og kontorlokaler. 

nr. 50 
Jetair Flight Academy ApS, tlf. 
46191555, fax 46191650. Byg
ningen ejes af Bent Dall ApS. 
Bebygget areal 256 m2• Flyve
teoriundervisning. 

nr. 58 
Trafikflyveskolen/Danish Avia
tion College, elevbeboelsen, 
tlf. 46192227. 

nr. 60 
Trafikflyveskolen/Danish Avia
tion College, administrationen, 
tlf. 32828069, fax. 32828095 



Center Air's hangar og kontorer. 

Sol højgårdsvej 

nr. 2 
Ejer: Otterup Boligselskab ApS 
Bøgevej 4-34 5450 Otterup. Tlf. 
64822380, fax. 64824238. Han
garen er opført i 1981 med be
bygget areal på 803 m2• Han
garrummet er 586 m2• Portåb
ning 21,5 x 5,5 m. 

nr. 6-8 
Bruger: AVIATECH v/Steen 
Larsen. Tlf. 46190103, fax. 
46191039. 

nr. 10 
Bruger : Aviation Assistance 
A/Stlf.46141600, fax.46141601 , 
og Beechcraft Scandinavia 
A/Stlf.46141800, fax.46141801 , 
og Business Flight Service A/S 
tlf. 46141700, fax. 46141701. 

Hangarvej A 

nr.2 
Copenhagen Avionics A/S tlf. 
46191111, fax. 46190029 

nr.4 
Ejer: Flyvehavregaard v/Jens 
K. Frost Ledøje Sdr. Gade 11 
2765 Smørum. Bruger: Center 
Air ApS tlf. 46190807, fax. 
46190837. Opført i 1994 med 
bebygget areal 1000 m2, heraf 
er hangarrummet 42 x 20 m. 
Portbredde 18 m, porthøjde 4 
m. 

nr. 8 
Thrane & Thrane. 

nr. 10 
Ejer: Niels Br0el, Langebæk-
gård, 4 772 Langebæk. Bruger: 
lkaros Fly tlf. 46191010, fax. 
46190515. Bebygget areal 
625 m2, heraf hangarrummet 
20 x 25 m. Portbredde 16 m, 
porthøjde 4,5 m. 

nr. 11 
Ejer og bruger: Knud Chri-
stensen Frotøftevej 3 2605 
Brøndby tlf. 43450760. Opført 
i 1979 med bebygget areal 298 
m2 (22,6 x 13,2 m). Portbred-
de12,7 m, porthøjde 2,9 m. 

Delta Fly's rundbuehangar med sydvendte kontorer og terrasse. 

Hangarvej B 1121 m2 (50 x 22,4 m). Port-
bredde 12 m, porthøjde 3 m. 

Hangarvej C 
nr. 4 
CAT Hangar 4 I/S. Bruger: Co- Hangarvej E 

penhagen Airtaxi A/S, tlf. nr. 2 

46191114, fax.46191115.Op- Ejer og bruger: Flyudlejning 

ført 1988 med bebygget areal ApS Hangarvej E2 4000 Ros-

2022 m2• Hangarrummet er 99 kilde , tlf . 32535161. Opført 

x 22 m, portbredde 20,6 m, 1977 med bebygget areal 327 

porthøjde 5,0 m. Endvidere m2 (21,4 x 15,3 m). Portbred-

330 m2 kontor/teorilokale. de 12 m, porthøjde 3 m. 

nr. 12 nr. 12 

Ejer: Copenhagen Airtaxi A/S. Delta Flyv/Aage Brodersen, 

Bruger: CAT Flyservice ApS, tlf. 46190707, fax. 46190722. 

tlf. 46191114, fax. 46191115. Hel i-Flight East ApS v/John 

Opført 1978 med bebygget Rosasco, tlf. 46190011, fax. 

areal på 414 m2• Hangarrum- 46190805. 

meter 18 x 23 m. Portbredde RAVEN v/Michael Paulsen, 

17 m, porthøjde 4,3 m. tlf. 46191556, fax. 46191096. 

Hangarvej D Hangarvej F 

nr. 12 nr. 1 

Ejer og bruger: FOTO-maga- Ejer og bruger: Aircraft v/Tue 

sinet v/Jens Ottesen Strand- Friis-Hansen Holmelundsvej 

vejen 187 2900 Hellerup, tlf. 14 2650 Hvidovre, tlf. 449494 

39621634, fax. 39626214. Op- 70, fax 44949469, E-mail air-

ført 1977 med bebygget areal craft@danmon .com. Opført 



1975 med bebygget areal 496 
m2

• Portbredde 14-16 m, port
højde 3 m. 

nr. 3 
Ejer og bruger: Aircraft v/Tue 
Friis-Hansen Holmelundsvej 14 
2650 Hvidovre, tlf. 449494 70, 
fax 44949469, E-mail air
craft@danmon.com. Opført 
1985 med bebygget areal 800 
m2. Portbredde ca 13 m, port
højde 5 m. 

nr. 5 
Ejer: Kristian Danielsen Åfal
det 17 2730 Herlev. Bruger: 
Aerodan Hjertingvej 29 2720 
Vanløse, tlf. 38713310, fax . 
38713564. Opført 1977 med 
bebygget areal 233 m2 

( 19 x 13 
m). 

nr. 7 
Ejer: CAT Aviation ApS. Bru
ger: Copenhagen Airtaxi A/S, 
tlf. 46191114, fax. 46191115. 
Opført 1978 med bebygget 
areal 1146 m2• Portbredde 
14,6 m, porthøjde 4,0 m. 

nr. 12 
Ejer: Henrik Stagetorn, St. 
Strandstræde 211255 Køben
havn K. Hangaren udlejes til 12 
flyejere samt Aircraft Instru
ment Organisation og Weibel 
Navcom . Opført 1981 med 
bebygget areal 187 4 m2 (86 x 
22 m). Portbredde 15 m, port
højde 4,2 m. 

Hangarvej G 

nr. 1 
Ejer : United Pilots ApS, tlf. 
20485648, fax 20485648, E-

Jetair's kontorer, Lufthavnsvej 50. 

CAT F/yservice, Hangarvej C nr. 12. 

mail : lsabro @post2.tele.dk. 
Opført 197 4 med bebygget 
areal 400 m2• Hangarrummets 
dimensioner 28 x 12 m. Port
bredde 12 m, porthøjde 3,5 m. 
Der er endvidere kontorloka
ler. 

nr. 5 
Ejer: BrOel Acoustics Gl. Hol
tevej 97 2840 Holte, tlf. 458000 
50, fax. 45800470. Bebygget 
areal 122 m2

• Portbredde 13 m, 
porthøjde 3, 1 m. 

nr. 7 
Roskilde Aero Service v/Ole 
Andersen, tlf. 47190879, fax . 
46190324. 

nr. 11 
Ejer og bruger: Dansk Fly 
Elektronik, tlf. 46190091, fax. 
46190705. Opført 197 4 med 
bebygget areal 307 m2• Han
garrummet 19 x 12 m. Portbred
de 16,6 m, porthøjde 4, 1 m. 110 
m2 er elektronikværksted og 
kontorer. 

nr. 12 
Ejer og bruger: Kai Dige Bach 
A/S Gl. Klausdalsbrovej 480 
2730 Herlev, tlf.44535344, fax. 
44944499, E-mail kdb@kaidi
gebach.dk. Opført 1973 med 
bebygget areal 237 m2. Han
garrummet 15,5x5,2 m. Port
bredde 13,2 m, porthøjde 3,25 
m. 

Hangarvej H 
nr. 1 
Danish Aircraft Owners A/S, tlf. 
46191219, fax. 46191149, 
E-mail jmarlet@dao.dk, sales
@dao.dk, maintenance@dao. 
dk. Opført 1979 med bebygget 
areal 1.400 m2 opdelt i to 
sektioner a 19 x 25 m samt 19 
x 25 m opdelt i bagværksted i 
to etager. Portbredde 18,5 m, 
porthøjde 4,9 m. Foruden han
garrummet er der et motor
værksted og administrations
bygning. 

nr. 4 
Bruger: AOPA v/fmd. Ole Ernst, 
tlf. 46191155, fax 46191156. 

nr. 6 
Ejer: Ejvind Dyrberg, tlf. 9843 
4547. Bruger: Danish Aircraft 
Owners Hangarvej H 1 . Opført 
197 4 med bebygget areal 340 
m2 som T-hangar med største 
bredde 12,6 m. Portbredde 
12,6 m. 

nr. 11 
Ejer: Fox Juliet ApS Hilltop Hou
se Parkview Rd.,Woldingham, 
Caterham Surrey CR3 7DH 
England, tlf. 0044 1883653499, 
fax. 0044 1883 653477, E-mail 
ffasltd@aol.com. Opført 1973 og 
1980 med bebygget areal 1684 
m2• Hangarrummene er 24 x 30 
m og 20 x 30 m. Portbredde 25 
hhv. 29 m, porthøjde 6 hhv. 4 m. 
Hangarerne er pt. til salg/leje. 

• 



SAS • 
I 1997 

SAS Gruppen (SAS og SAS International Hotels) havde et fremgangsrigt år 
1997: resultatet før skat blev 2.231 mio. svenske kr. (MSEK) mod 1.817 MSEK 
for 1996. Selv om hotellernes udbytte steg kraftigt, fra 65 til 160 MSEK, må deres 
andel i det samlede udbytte dog betegnes som marginalt. 

Omsætningen steg til 38.928 (35.189) MSEK. Efter at der var taget hensyn til 
valutakursforandringer steg omsætningen med 2.684 MSEK eller 7,6%. Af 
omsætningen hidrørte 70% fra flyvevirksomheden (interkontinental 11 %, Eu• 
ropa 29%, intraskandinavisk 11 % og indenrigs 19%. Endvidere fragt 5%, hoteller 
6%, Trading 6% og "øvrige" 13%. 

Befordring af passagerer tegner sig for 70% af indtægterne (udenrigs 
normalpris 33%, udenrigs rabatteret 24%, indenrigs 22%), fragt 6%, post 1 % 
og øvrige 14%. 

Den nominelle enhedsindtægt (yield), der udtrykker den gennemsnitlige 
passagerindtægt pr. passagerkilometer, var 3,0% højere end i 1996. 

Af omkostningerne gik 31 % til personale, 7% til brændstof, 7% til provisioner, 
12"/o til luftfartsafgifter, 5% til catering, 5% til reservemateriel og 5% til afskriv
ninger. Til rest er derefter hele 28%; de specificeres ikke, men betegnes i regn
skabskommunikeet blot som "Øvrige omkostninger''. 

SAS danske moderselskab havde et resultat før skat på 504 mio. danske 
kr. mod 408 mio. året før. 

Ultimo 1997 var de samlede aktiver 37.629 (35.870) MSEK, hvoraf 12.248 
(12.608) udgjordes af fly og reservedele. Egenkapitalen var 14.241 (13.030) 
MSEK. 

Antallet af passagerer var 20.691.000 (19.828.000 i 1996), hvoraf 43,7 
(44, 1 )% fløj på EuroClass. Kabinefaktoren var 64,8 (63,6)%. 

Målt i RPK, revenue passenger kilometers, dvs betalte passagerkilometer, 
steg passagertrafikken fra 19.445 mio. til 20.266 mio., dvs 4,2%. Euroclass 
andelen øgedes en smule, fra 31,6% til 31,7%. Henført til ruteområde var for
delingen: interkontinental 36%, Europa 35%, lntraskandinavisk 9%, Danmark 
og Grønland 2%, Norge 9%, Sverige 9%. 

Det gennemsnitlige antalansatte i SAS Gruppen var 25.057 {23.607), hvoraf 
22.524 (21.348) i SAS. 

Autoriseret Cessna 
forhandler og servicecenter 

SLV på Internettet 
Statens Luftfartsvæsen (SLV) har i januar åbnet 
en hjemmeside på Internettet. Siden findes på 
adressen: 

http://www.slv.dk 

På SLVs hjemmeside kan man læse om de 
enkelte enheder i SLV, og f.eks. se ansvars· 
områderne for fagkontorerne. Det er også muligt 
at sende e-post til SLVs enheder direkte fra 
hjemmesiden. 

.Når vi har valgt at etablere os på Internettet 
med en hjemmeside skyldes det, at antallet af SLVs 
brugere, der får Internetadgang er stærkt stigende. 
Og det er selvfølgelig en fordel både for brugerne 
og for SLV at man også ad elektronisk vej har 
mulighed for at komme i kontakt med os", siger 
informationschef i SLV Thorbjørn Ancker. 

.SLVs hjemmeside som den ser ud nu (primo 
februar red.) er naturligvis ikke den endelige hjem
meside-løsning - en sådan eksistererformentlig ikke. 
Hjemmesiden vil løbende blive udbygget og ændret 
i takt med udviklingen - herunder de tilbagemeldin
ger, vi får fra brugerne. I løbet af foråret '98 vil vi 
lægge SLVs trykte publikationer ud på siden - f.eks. 
BL'.er, information om Human Factors, FlySik o.s.v. 
Samtidig er det tanken, at de enkelte fagkontorer 
hen ad vejen vil supplere hjemmesiden med mere 
specifik information. Eksempelvis går Luftfartstilsy
nets Analysekontor allerede nu med planer om at 
udgive en løbende orientering om havarier/hændel
ser på SLVs hjemmeside", siger Thorbjørn Ancker. 

SUN-AR of Sca11di11cma A/S 
Luftha • 33, 7190 Billund 
Telef:'!.7J 7650 0100 
Fax +45 7533.868 

R:ng ell e, fax s!,c~s efte, info,moti0ns~ctc log 1 
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Rekordår for Airbus lndustrie 

,to: Knud Larsen 

Airbus Industries fejrede 25 års jubilæum 
i 1997 og også økonomisk og leverings
mæssigt blev der noget fejre. 

Airbus lndustrie ejes af det 
franske Aerospatiale (37,9 %), 
det tyske Daimler-Benz Aero
space Airbus (37,9 %), det en
gelske British Aerospace (20,0 
%) og det spanske GASA med 
4,2 %. Det europæiske konsor
tium har hovedkvarter iToulou
se, Frankrig. Det første fly, en 
A300, fløj den 28. oktober 1972. 

Airbus A319. 

Siden har Airbus leveret over 
1.600 fly til mere end 140 kun
der verden over. 

Airbus leverede i 1997 182 
nye fly. Der indgik 460 ordrer 
på fly samt yderligere 211 op
tioner (tilsagn der kan ændres 
til ordrer). Værdien af de leve
rede fly var$ US 11,6 milliar
der. 

Airbus A340 under landing ved Paris Air Show juni 1997. 

Efter Boeings overtagelse 
af McDonnell Douglas står 
kampen om markedet for store 
passagerfly nu stort set ude
lukkende mellem Boeing og 
Airbus. 

Fly-familier 

Airbus deler sine fly op i "fami
lier". A300/ A31 0 har to motorer 
og plads til 220-266 passage
rer og en rækkevidde på 4-
5.000 nm. Både A300 og A310 
tilbydes også i en luftfragtud
gave og FedEx bestilte i 1991 
25 A300-600R, heraf blev fem 
leveret i 1997. En særlig udga
ve af A300-600R er Beluga, 
der benyttes til intern transport 
af flyskrog, vinger etc. mellem 
Airbus' fabrikker. 

A320-familien består af 
A319/A320/A321, der også 
har to motorer. De har plads til 
mellem 124 og 185 passage
rer og en rækkevidde på om
kring 3.000 nm. Nyest af disse 
er A319, der sammen med 
A321, samles på fabrikken i 
Hamburg. Airbus har annonce
ret en A319CJ (corporate jet
liner), der skal konkurrere med 
Boeing's tilsvarende 737 -
model. I Norden har Finnair 
netop bestilt fly i A320-familien 
til levering i 1999. 

Airbus' største flyfamilie er 
A330/A340-serien. Flyene har 
to hhv. fire motorer og plads til 

ti' 
0 

~ 
å 

i 

253-295 passagerer med en 
rækkevidde op til 7.300 nm. 

Men hermed er det ikke slut. 
Airbus har netop offentliggjort 
planer for større udgaver af 
A340, kaldet hhv. -500 og -600. 
Disse udgaver har plads til 
313-378 passagerer med en 
rækkevidde op til 7.500 nm. 
Det bliver dermed muligt at 
flyve nonstop fra København 
til sydspidsen af Sydamerika 
eller til Australien. De første 
kunder til disse fly erVirgin At
lantic og Air Canada, der i alt 
har bestilt 31 fly. Leveringen 
begynder i 2002. 

Planerne med at bygge ver
dens største passagerfly fore
løbig kaldet A3XX fortsætter. 
20 selskaber deltager i Airbus' 
Customer Focus Group. Flyet 
er i princippet en A340 med 
passagerer i to etager. Der ar
bejdes på to modeller til hhv. 
555 passagerer og 656 pas
sagerer. 

De leverede fly i 1997 fordeler 
sig således: 

A319 .. ... ................... 47 
A320 .. ...................... 58 
A321 .......... ..... ......... 22 
A310-300 .................. 2 
A300-600R ................ 6 
A330 ........ .......... ...... 14 
A340 ........................ 33 

• 
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Gauntlet havarierne 
I 1930'erne omkom fem danske militært/yvere, 
fordi der var en konstruktionsfejl på flytypen. 

Af oberstløjtnant P.N. Brandt-Møller. 

I min bog "Fra Tiger Moth til 
Gloster Gauntlet", der udkom 
i efteråret 1997, bragte jeg nog
le erindringer om dansk mili
tærflyvning før Anden Ver
denskrig. I bogen beretter jeg 
blandt andet om en tragisk fly
veulykke den 6. juli 1938, hvor 
kaptajn J. Kjeldstrup omkom 
ved at flyve i jorden med en 
Gloster Gauntlet. 

Et eksemplar af bogen blev 
sendt til oberst T.P.A. Ørum, 
der i mange år har boet i Paris 
og dengang var kaptajn Kjeld
strups chef. 

Oberst Ørum takkede i no
vember 1997 for den tilsendte 
bog og skrev bl.a om ulykken: 

Det var så meget mere en 
sørgelig ulykke, som Kjeld
strup var ganske uden skyld i, 
men var et offer for en kon
struktionsfejl fra fabrikkens si
de, hvilket først blev bekendt 
et år eller halvandet senere. 

Ulykken var sket på en ube
boet sandø ved Manø, på hvil
ken man foretog skydeøvelser 
mod mål på jorden. 

Jeg selv fløj til ulykkesste
det straks efter meddelelsen 
og kunne kun konstatere, at 
flyet havde ramt sandet i en 
meget skrå stilling og var kuret 
videre i en lang rende i sandet. 

Det var derfor naturligt at 
mene, at Kjeldstrup under en 
skydning mod et mål på jorden 
havde søgt for sent at rette flyet 
op. 

Ca. et år eller senere fik min 
Teknisk Tjeneste imidlertid en 
meddelelse fra Glosterfabrik
ken om at man havde konsta
teret den fejl i flyet, at halepla
net under stærk dykning "af sig 
selv" kunne dreje sig og der
ved forøge dykket. 

Haleplanet i et fly tjener til 
at udligne den forskel, der fo
refindes eller opstår under 
flyvning, mellem vingens op
driftcenter og tyngdepunktet 
beliggende i lodret plan, hvilket 
jo er nødvendigt for flyvning i 
vandret plan. Denne udligning 
kan naturligvis også opnås 
ved hjælp af højderoret, men 
ved vandret flyvning foretræk
ker man, at højderoret befinder 
sig i 0-stilling. 

Reguleringen af halepla
nets stilling blev foretaget fra 
et lille hjul i førerrummet, som 
med metaltrådsforbinde/se til 
haleplanet kunne bevæge det 
op og ned. Det var denne for
bindelse, der havde været i 
stand til at dreje regulerings
hjulet i førerrummet uden fø
rerens vidende, og fejlen var, 

at reguleringshjulet ikke var 
selvspærrende. 

En ændring blev naturligvis 
foretaget. 

Da jeg måske er den ene
ste nulevende, der kan give 
Dem denne oplysning om år
sagen til ulykken, ligger det 
mig meget på sinde, at den 
bliver kendt. 

Med venlig hilsen 
(sign.) Ørum 

Denne oplysning om ulykkens 
årsag fra oberst Ørum, som nu 
ca. 60 år efter ulykken er kom
met frem, har jeg trist nok ikke 
kunnet tage med i bogen, men 
oplysningen satte en undersø
gelse i gang herhjemme. 

Hærens Flyvertropper hav
de nemlig i alt fem fatale ulyk
ker med denne flytype af en
gelsk oprindelse. Alle ulykker
ne var blevet henlagt som ufor
ståelige og med uopklaret år
sag. 

Under fremskaffelsen af de 
omkring 60 år gamle oplysnin
ger om ulykkernes forløb stod 
det mig mere og mere klart, at 
konstruktionsfejlen i Gloster 
Gauntlet flyet var årsag til alle 
ulykkerne. 

Som afslutning på denne 
undersøgelse har jeg nu blot 
det ønske at få fortalt eventuelt 
endnu levende efterladte, at 
deres omkomne flyver ikke var 
skyld i ulykken. 

Det har vist sig uoverkom
meligt at finde frem til eventuelt 
efterladte, men i håb om at nå 
nogle åf dem vil jeg oplyse da
to og sted for hver enkelt ulyk
ke, hvilket skulle gøre det mu
ligt for den enkelte at blive klar 
over sin relation til den omkom
ne. 

Jeg har visse oplysninger 
om hver enkelt ulykkes forløb 
og alle navnene på de fem 
omkomne og er gerne til rådig
hed med hvad jeg ved. • 

Gauntlet havarier 
27 apr 1937 J-26 
12 feb 1938 J-35 

I Øresund (ved Skodsborg). 
Ved Bregnerød Kro. 

6 jul 1938 J-27 
19 mar 1939 J-33 
8 aug 1939 J-31 

På Kore Sand ved Manø. 
Ved Snekkerup. 
På Kallesmærsk Hede vea Blåvand. 

Hærens Flyvertropper købte en Gloster Gauntlet i England i 1935 (J-21) og byggede 17 på licens 
i 1936-38 (J-22 til J-38). Gloster Gauntlet 

Ensædet dagjager 

To 8 mm maskingeværer 
8 stk. 12,5 kg bomber 

605 hk Bristol Mercury VI S 

Spændvidde ..... ... 10,00 m 
Længde ................. 7,98 m 
Højde ..................... 3, 1 O m 
Vingeareal ............ 29,2 m2 

Tornvægt ............ 1.315 kg 
Fuldvægt ............ 1.790 kg 
Max. hastighed ... 370 km/t 
Marchhastighed . 290 km/t 
Tjen.tophøjde .. 33.500 fod 
Flyvestrækning ..... 930 km 
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Wilson Acrolite 
Selvom flere og flere hjemme
byggere køber byggesæt, er 
der stadig mange, der gerne 
vil bygge sig et fly, men ikke har 
råd til at investere i sådanne. 
De begynder med at anskaffe 
et sæt tegninger og køber 
materialerne , efterhånden 
som de får brug for dem - og 
har pengene. 

Aircraft Spruce & Specialty, 
et af de firmaer, der handler 
med materiale til hjemmebyg
ning af fly, er naturligt nok in
teresseret i at øge dette mar
ked og udskrevderfor for nogle 
år siden en konkurrence om 
fly, der egnede sig til bygning 
,,fra grunden af". 

De foreløbige vindere blev 
præsenteret på EAA Fly-In i 
Oshkosh 1995. Præmierne var 
for USD 10.000 af firmaets ma
terialer, som skulle bruges ved 
bygningen af prototyper af de 
vindende konstruktioner. 

De færdige fly skulle så vi
ses i Oshkosh 1996 og konkur
rere om en kontant præmie på 
USD 5.000, et trofæ og en 
markedsføringskontrakt med 
Aircraft Spruce & Specialty. 

To foreløbige vindere blev 
præsenteret på Oshkosh '95. 
Det var canadieren Ran Wil 
sons Acrolite, et ensædet bi
plan til kunstflyvning, og Mi
chael Cronigs tosædede rej
sefly MC1 Comet. 

Et år er imidlertid ikke lang 
tid til at bygge et fly på, men 
takket være tre gode venner, 
der lavede det meste af arbej
det, lykkedes det forWilson at 
vise et færdigt fly på EAA ar
rangementet i Oshkosh 1996. 
Selv fremstillede han nogle 
smådele, men koncentrerede 
sig ellers om papirarbejdet. 

Flyet fløj første gang den 5. 
juni, og efter at have fløjet 25 
timer blev det skilt ad og malet, 
så det kunne tage sig godt ud 
under præsentationen i Osh
kosh. 

Acrolite har en 80 hk Rotax 
912 motor med fast propel , 
spinner af aluminium og mo
torskærme af glasfiber, svejst 

B+I teorikurser: 
Billund I Dao I Kursus nr. 9802 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdag medio marts 1999 
Billund I Aften I Kursus nr. 9804 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdag medio juni 1999 

Wilson Acrolite 

80 hk Rotax 912 
Spændvidde ......... 6, 10 m 
Længde ...... ..... .. ... 5,18 m 
Højde ... .. .. ... ..... ..... 1,98 m 
Tornvægt .............. 225 kg 
Fuldvægt .............. 341 kg 
Max. hastighed .. 209 km/t 
Rejsehastighed . 177 km/t 
Stallhastighed .... 72 km/t 

stålrørskrop og haleflader af 
aluminiumsrør. Vingerne har 
samme spændvidde og korde. 
De er af træ og beklædt med 
krydsfiner. Beklædningen af 
den øvrige del af flyet er Poly 
Fiber lærred. 

Aircraft Spruce & Specialty 
står for salg af tegninger og 
materialesæt. Tlf. (800) 831-
2949, fax (770) 229-3329, web 
site www.aircraft-spruce.com. 

• 

LUFTFARTSSKOLEN 
Optagelsesprøver afholdes d. 16. maj 1998, både på skolens afdeling i 

14 

Tilmeldingsskemaer kan rekvireres 

på telefon 32 82 80 69. 

Alle tilmeldinger skal ske 

til skolens afdeling i Roskilde, 

Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. 

Billund og Roskilde. Tilmelding til optagelsesprøve skal ske på tlf.: 32 82 80 69 

D teorikursus: 
Billund Aften Kursus nr. 9814 Start d. 18.08.98 
Sidste eksamensdag medio marts 1999 

Sidste tilmeldingsfrist for kurserne 9802, 9804 og 9814 er d. 26. juni 1998 

Flyveinstruktørkursus: 
Starter i Billund og Roskilde den 5. oktober 1998 og slutter medio december 1998. 
Psykologiske undersøgelser finder sted 4.-6. maj 1998 
Tilmeldingsfrist: Senest d. 20. april 1998. 
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Ny tårn- og 
radarsimulator 

Af Thorbjørn Ancker 

SLV har indgået kontrakt med 
det engelske firma Hughes UK 
om etablering af en ny tårn- og 
radarsimulator til SLV Skolen. 
Simulatoren vil blive etableret 
i blok 3 i Maglebylille, der er 
blevet udvidet og ombygget til 
formålet. 

Men hvorfor nu bygge en ny 
simulator, når der med GCC
projektet også kommer en si
mulator, der her hedder en 
,,Trainer"? 

Forklaringen er, at CCC
traineren vil være en simula
tor, der er målrettet mod det 
operative GCC-system, og at 
traineren iøvrigt skal kunne an
vendes som backup for CCC
systemet, siger chefen for Fly
vesikringstjenestens ATM-sy
stemer, Jørgen Jørgensen. 

Tårnflyveledelse i 3D 

Den simulator, som vi nu har 
indgået kontrakt om, skal be
nyttes til den grundliggende 
tårn- og radartræning, og vil 
samtidig kunne anvendes til 
procedure! træning, validering 
af træningsprocedurer, udvik
ling af nye ideer o.s. v. Samtidig 
er det et udtryk for et skift i træ
n i ngsfilosofien , idet man nu 
har mulighed for yderligere at 
målrette uddannelsesindsat
sen på SLV Skolen, siger Jør
gen Jørgensen. 

Den nye simulator vil også 
omfatte en tårnsimulator med 
en tårnkabinekonstruktion 
med 3D visning af startende 
og landende luftfartøjer, hvor 
man kan træne tårnflyveledel
se og Ground Movement Con
trol på forskellige lufthavne. 
Radarsimulatoren vil indehol
de 32 positioner til simuleret 
radarflyveledelse samt to po
sitioner til øvelsesforberedelse 
og syv plannerpositioner. 

Efter planerne skal radarsi
mulatoren kunne benyttes fra 1. 
oktober 1998, medens tårnsi
mulatoren vil stå klar til brug i 
slutningen af august 1999. 

(efter SLV nyt) 
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Møder 
Flyveteknisk Selskab 
Mødet i april var ikke fastlagt ved redaktionens slutning. Se ugebladet ingeniøren. 

Dansk Flyvehistorisk Forening 
Lokalafd. København 

Ons~ag den 15. april kl. 19.30 i auditoriet på Svanemøllens Kaserne, bygn. 23,2: Flyvemuseets 
flytning og bestyrelsens planer for fremtiden. Foredrag af Danmarks Flyvemuseums formand 
civilingeniør Søren Jacobsen. ' 

Københavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 8. april kl. 1900 på Tycho Brahe Planetarium, 
København : Generalforsamling og filmaften. 

-arier 
Stop på begge 
motorer 
Da Beech D95A OY-ASJ den 
5. april i fjor var på vej fra Kø
benhavns Lufthavn Roskilde 
(EKRK) til Karup, stoppede 
først venstre motor og derefter 
højre motor. Det lykkedes dog 
at genstarte højre motor, og 
landing med kun den i gang 
blev derefter udført i EKRK. 

Efter landingen konstatere
de piloten våd sne (slud) i beg
ge motorers luftindtag - mest i 
indtaget til venstre motor og 
mindre i højre motors indtag. 
Piloten har yderligere forklaret, 
at flyvningen blev udført under 
IMC forhold i relativ kraftig 
nedbør bestående af slud. 

Efter hændelsen undersøg
te vedligeholdelsesværkste
det flyet. Der blev ikke konsta
teret fejl eller mangler, og flyet 
har fløjet siden uden lignende 
hændelser. 

Det har ikke været muligt at 
fastslå årsagen til at motorer
ne stoppede, hedder det i Ha
varikommissionens redegørel
se for hændelsen, men det er 
kommissionens vurdering at 
den kraftige nedbør bestående 
af slud har været en væsentlig 
faktor i hændelsesforløbet. 

(HCL nr. 9/97) 

To på Hjelm 
Under anflyvning af den nord
vestlige bane på øen Hjelm 
den 6.september 1997 miste
de Piper PA-22-150 OY-ABJ 
opdriften ca. 20 meter før ba
neenden, da det passerede en 
ca. syv meter høj skrænt. Det 
bevirkede, at flyet landede 
hårdt på kanten af skrænten, 
og der opstod skader på un
derstellet. 

Banen på Hjelm er en privat 
græsbane i et strandengarnrå
de. Den er 350 meter lang + 
100 meter overrun mod nord
vest. 

40 minutter senere starte
de Morane Saulnier M.S. 880B 
OY-DTM fra den sydøstlige ba
ne på Hjelm. Flyet blev taget i 
luften lige før baneenden, men 
umiddelbart efter tabte det høj
de, ramte strandbredden for 
enden af banen og fortsatte 
1 0-15 meter ud i vandet og 
standsede på ca. halvanden 
meters vanddybde. 

Piloten har angivet, at ba
nen var .løsere" end forventet, 
og at tabet af opdrift skyldes 
ugunstige vindforhold og tur
bulens. 

Forsikringsselskabet har 
erklæret flyet for totalhavare
ret. 

(HCL nr. 74/97 og 75/97) 

Hvad skal man 
dog med sikker
hedsseler? 

Piper PA-28 140 OY..GAE 
startede den 2. august i fjor 
fra en 576 meter lang stub
mark ved Nørlev, 8 km VNV 
for Hjørring. Da flyet nær
mede sig en 1,2 meter høj 
jordvold/uhøstet kornmark, 
trak piloten flyet hårdt op, 
men kunne ikke hindre en 
kollision med jordvolden, 
hvorefter flyet fortsatte 8-1 O 
meter ind i kornmarken. 

Piloten kom ikke til ska
de, men passagereren i 
højre bagsæde blev halv
vejs kastet ud af venstre 
forrude med kvæstelser i 
hovedet og en brækket arm 
til følge. Passagereren i 
højre forsæde blev kastet 
ind i instrumentbrædtet og 
fik kvæstelser i hovedet. 

Ingen af de to passage
rer anvendte sikkerhedsse
ler. 

(HCL nr. 67/97) 

Blændet af solen 
Da Cessna F 172H OY-AGM 
skulle lande i Sindal den 11. 
januar, fejlbedømte piloten høj
de og afstand til banen, så flyet 
blev sat ca. seks meter før 
tærsklen. Herefter ramte pro
pellen et banelys, hvorved der 
opstod skade på propel og 
motor. 

Piloten har som medvirken
de årsag angivet, at han blev 
blændet af den lavtstående og 
skarpe sol. 

(HCL nr. 1198) 
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Kil/er Gat til Fighter Meet på den gamle flyvebase North Weald i maj måned. 

En Catalina oprinde
ligt bygget til US 
Navy er et af de 
populære indslag i 
mange engelske 
airshows. Flyv 's for 
egen regning og 
risiko udsendte var 
med på en operation. 

Til air show med Catalina 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Minderne har man som be
kendt lov at ha', og gamle Ca
talina-besætninger, forstår 
man, har da også mange og 
gode minder om lange flyvnin
ger i de gamle flyvebåde. Men 
hvad gør man, når man blot var 
en skoleknægt, da Catalina' -
erne blev sendt på pension fra 
Flyvevåbnet? 

En mulighed for nu om da
ge at redde sig lidt minder til 
kistebunden er at melde sig ind 
i Catalina Society, der støtter 
operationen af Killer Cat - en 
PBY-5A, der siden 1985 har 
været baseret i England, og 
som i dag er den eneste fly
vende Catalina i England. 

Flådefly 
Killer Cat blev bygget i 1944 til 
US Navy, hvor den gjorde tje
neste til den i 1953 blev sendt 
til langtidsopbevaring i Ari
zona. I 1956 kom den på civilt 
register og blev i 1957 konver
teret til en luxus air-yacht i Ca
nada. 

I 1960 blev flyet temmelig 
voldsomt ombygget. Oprinde
ligt fløj det med to 1 .200 hk 
Pratt & Whitney motorer, men 
de blev nu skiftet ud med to 
Wright Cyclone på hver 1700 
hk. De allerførste Catalinaer 
havde kun 800 hk i hver mo
tor, så Killer Cat flyver altså 
med mere end dobbelt så 
mange hestekræfter. 

Disse kræfter værdsættes 
meget af de nuværende pilo
ter, da det giver flyet mulighed 
for ligefrem at stige på en mo
tor selv med maksimal vægt 
og i pæn højde, hvor man med 
svagere motorer kunne have 
problemer med overhovedet at 
holde højden, hvis en motor 
satte ud. 

De extra kræfter krævede 
et større side ror, hvorfor halen 
blev ændret. Herudover blev 
næsetårnet fjernet og lige
ledes de store blisters, der blev 
erstattet af fragtdøre. Flyve
maskinistens instrumenter 
blev fjernet fra vingepylonen, 
og flyttet ud i cockpittet, så flyet 

Flyvemaskinist Stuart Powney er en typisk engelskmand med 
sunde interesser. Til dagligt arbejder han med DG-3 og DG-6 i Air 
Atlantique. Fritiden går med at passe Kil/er Gat! Uge så interessant 
det var at studere den gamle flyvebåd, lige så spændende var det 
at møde den entusiatiske gruppe frivillige der styrede hele operatio
nen. 

kunne flyves af to piloter. Og 
endelig blev der bygget en 
trappe ind i bagkroppen, så det 
var lettere at komme ud, når 
flyet landede på land. 

Fra 1965 blev flyet udstyret 
til opmålings- og kortlægning
sopgaver, som det udførte 
med forskellige operatører 
frem til 1984, hvor det var endt 
i Afrika. 

Flyet kom herefter til den 
engelske air-show scene un
der navnet Killer Cat, og har 
opereret her siden. De store 
blisters blev bygget på igen i 
1990, og i 1993 blev Catalina
en rekonfigureret indvendigt 
med ny gulvstruktur, 16 pas
sagersæder og ny avionics -
bl.a. to GPS-systemer. 

Killer Cat deltager hver 
sommer i en lang række air
shows, hvor den med sine 
langsomme graciøse bevæg
elser i luften danner en fin 
kontrast til de (i England i det 
mindste!) mere almindelige 
Spitfires, Mustangs og andre 
samtidige jagere. 

Killer Cat flyver også læng
ere ture, hvor den er sponsor
eret af diverse firmaer. Således 
har den landet og delt øl ud ved 
italienske badestrande, og den 
har været på en større rundtur 
i Sydamerika på vegne af rej 
seselskabet Peter Stuyvesant. 
Efter flere uger her fløj Killer 
Cat i øvrigt 11 timer nonstop 
fra St John, New Foundland til 
Dublin. 

Catalina Society 

Hvilken glæde har man så af 
at være medlem af Catalina 
Society, når man bor i Dan-

mark? Det kniber selvfølgelig 
med at deltage i årsmødet og 
andre gøremål, men man kan 
glæde sig over at være med til 
at holde en sjælden fugl på 
vingerne, og man får et ud
mærket tidsskrift nogle gange 
om året. Endelig får man ikke 
mindst chancen for at være 
blandt de ca. 20 heldige, der 
hvert år udtrækkes til at kom
me med på positionsflyvninger 
fra Duxford ud til de airshows 
flyvebåden deltager i. 

Nu kan man jo være med i 
et utal af støtteforeninger, men 
da familien her i huset (udover 
naturligvis at være DC-3 ven
ner!) er endog meget dybt fas
cinerede af Catalina· er, har vi 
de sidste fem år været fam
iliemedlemmer af foretage net. 
Og i år havde vi så det held, at 
to fra familien blev inviteret 
med på en tur. Det blev under
tegnede og Kasper - familiens 
førstefødte - der tog afsted. 

Og der stod vi så en tidlig 
morgen på Duxford den sidste 
lørdag i august. Starten var for
sinket, og vi havde haft god tid 
til at hjælpe med at vaske 
oliepletter af den hvide maling. 
Men tankerne hang ved vejret 
over sydkysten, som var 8/8 i 
200 fod. Vi skulle til Shoreham 
ved Brighton. Det er Englands 
ældste fungerende lufthavn og 
her skulle Killer Cat deltage i 
et airshow, der skulle skrabe 
penge sammen til The Royal 
Air Force Association, som 
skaffer penge til trængende ex
RAF-personel. Denne dagspe
cielt et RAF-hospital. 

Faktisk var det anden gang, 
vi prøvede at komme op med 
Catalina·en. Turen ville være 
gratis, men vi havde naturligvis 
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selv sørget for alle udgifter til 
transport frem til Duxford, ho
tel, mad o.s.v. Og så var der 
ingen garanti for at turen blev 
til noget. Der kunne være tek
niske problemer, selvom det er 
uhyre sjældent med Killer Gat. 

En større risiko var vejret, 
hvad vi vidste af bitter erfaring. 
I foråret skulle vi havde været 
med hjem fra Fighter Meet på 
North Weald, men stærk, tur
bulent vind forhindrede denne 
flyvning i flere dage, så det var 
dengang et par meget skuf
fede airshow-gæster, der rej
ste hjem til Danmark i maj. 

Nu var vi tilbage og håbede 
det bedste. 

Først klokken 10.30 kom 
piloten og gav signal til, at vi 
skulle afsted. Den traktor der 
leverer strøm til starteren blev 
sat igang, startkablet sat til og 
de sidste forberedelse gjort, 
inden Catalina'ens motorer 
blev startet. Lyden mindede 
om DC-3 vennernes maskine, 
men ved start var spetaklet 
noget voldsommere. Som en 
god basguitar kan føles i 
mellemgulvet, mærkedes mo
torlarmen her også dybt ind i 
kroppen. 

På vingerne 

Killer Gat rystede og vibrere
de sig ned af startbanen. Den 

blev i et vist omfang ved med 
at vibrere i luften, og det var 
egentligt ikke helt klart for en 
uerfaren Catalina-passager at 
fastslå, præcist, hvornår hjul
ene slap. Med i billedet hører, 
at næsen ikke løftede sig 
nævneværdigt. Det så gan
ske naturstridigt ud, men ving
ens indfaldsvinkel betød, at 
flyet steg, selvom kroppen lå 
vandret. Vi stirrede vandtro 
ned mod jorden - mon ikke det 
her apparat snart ville falde ud 
af himlen? Hvor lang tid kan 
man være om at flyve forbi en 
mark? 

Killer Gat stiger ved om
kring 100 knob, så i en pæn 
modvind ser det meget lang
somt ud. 

Efter take-off tjekkede fly
vemaskinist Stuart Powney, at 
hjulene var oppe og låst, infor
merede piloterne og gav os 
med et stort smil tegn til, at vi 
kunne komme med tilbage til 
de store blisters, hvor udsynet 
var bedre. 

Det var ikke ubetinget let at 
bevæge sig bagud under flyv
ningen. Den gamle flyvebåd 
sejlede og svajede sig frem 
gennem den turbulente luft, 
men der var flystel nok at holde 
fast i, og snart sad vi ude i bag
kroppen. Sådan en spadsere
tur kan i øvrigt let mærkes i 
cockpittet, hvor der konstant 

Consolidated PBY-SA Catalina G-BLSC med to Wright Cyclone 
på hver 1. 700 hk. 

Stuart tjekker motorer og propeller i hangaren på Duxford. 

skal arbejdes med trimmet, når 
nogen bevæger sig i flyet. 

Oppe foran blev tingene sty
ret af Keith Sissans, der er tid
ligere pilot ved Heavyliftog som 
har mange timer på Belfast. Me
re kendt er han dog nok som 
pilot på Sally B-den eneste luft
dygtige flyvende fæstning i 
England. Et fly vi bl.a. kender 
fra filmen Memphis Belle, og 
fra den store SAS-udstilling i 
Kastrup i 1986, hvor det var 
Keith, der førte den Flyvende 
Fæstning til Danmark. 

Andenpi loten var Dizzy 
Addicott, der langt hellere ville 
flyve Mosquito'er, som stadig 
er hans absolutte nummer et, 
selvom det efterhånden er 
langt tid siden han fløj dem 
operationelt under Anden Ver
denskrig i Fjernøsten - og de 
hænger jo ikke på træerne 
længere. Efter krigen var han 
bl.a. testpilot hos Supermarine 
og har frygtelig mange typer i 
logbogen - bl.a. KZ 111, som han 
engang under et i øvrigt hyg
geligt besøg i Danmark trods 
sin store erfaring fik lavet en 
mindre smuk landing med. Vi 
skulle forresten hilse Jens Toft 
og hele Toft Air Force fra ham. 

Snart sad vi på de brede 
hylder ved de store blisters 
med de øvrige besætnings
medlemmer. De tilhørte alle 
den gruppe på omkring 15 fri
vilige, der tager med til shows 
sommeren igennem, og som 
bruger mange timer i hangar
en om vinteren. Piloterne fløj i 
øvrigt også uden anden løn 
end fornøjelsen ved at få flere 
Catalinatimer i logbogen. Fak
tisk er to teknikere i Duxford de 
eneste på lønningslisten hos 
firmaet Plane Sailing, der for
melt opererer flyet. 

Stuart Powney var leder af 
alt praktisk omkring opera-

tionen den dag og desuden 
teknisk ansvarlig for flyet på 
turen. 

De sidste tre i besætninger 
havde ingen funktioner i luften, 
men de ville være vigtige på 
jorden. Der skulle sælges sou
venirs, gøres reklame for fore
tagendet og i det hele taget 
samles cool cash ind. At holde 
et fly som Killer Gat flyvende 
er i mindst lige så høj grad et 
financielt som teknisk kunst
stykke! Det lader sig ikke gøre 
uden hæmningsløs enthu
siasme og en positiv støtte fra 
større sponsorer og et bredere 
publikum. 

Men her i 1000 fod var der 
endnu tid til blot at nyde turen 
øst om London. Selvom Killer 
Gat er fuldt IFR-udstyret valgte 
piloterne at blive under skyer
ne. Det betød lav flyvning over 
de sydengelske højdedrag, 
hvor fårene ved flere lejlig
heder drejede hovederne op 
mod os, og bestemte sig for at 
de vist hellere måtte stikke af 
fra os. Udsigten fra blisterne 
gjorde turen aldeles usæd
vanlig. Vi kunne både se ned 
langs flyets krop, det meste af 
vingen og både halefinne og 
højderor. Hvor tit har man 
mulighed for at alle disse 
flydele bevæge sig frem gen
nem de lave skyer på et stort 
fly? 

Der stod "slow" malet på 
engelske veje, hvor det var til
rådeligt at sætte farten ned. 
Bogstaverne sås tydeligt fra 
vores flyvehøjde, og man spek
ulerede på, om det var møntet 
på Catalinaen. For slow er den 
med en rejsefart på 130 knob i 
stærk modvind, og det har un
der ingen omstændigheder 
været morsomt, at skulle an
gribe U-både i den. • 
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1997 var et rekordår for amerikansk almenflyproduktion, og meget 
tyder på, at 1998 bliver endnu bedre, sagde Ed Bolen, formand 
for GAMA, General Aircraft Manufacturers Association, da han 
forelagde brancheorganisationens årsberetning. 

Den samlede salg var det højeste nogensinde, 4,7 milliarder 
US Dollars mod 3, 1 milliarder i 1995. Fordelt på fabrikker var fak
tureringen: 

American Champion ... USD 4.085.000 
Aviat ............................ USD 6.750.000 
Cessna ................. USD 1.221.208.858 
Classic ........................ USD 1.800.000 
Gulfstream ........... USD 1. 715.150.000 
Learjet ..................... USD 317.126.000 
Maule .......................... USD 4.553.578 
Piper .......................... USD 80.866.246 
Raytheon .............. USD 1.322.755.000 

Antallet af fly var det højeste 
siden 1985, i alt 1.569 stk. mod 
1.132 i 1996, en stigning på 
38,8%. Der blev fremstillet 
64,2% flere stempelmotorfly 
end året før, i alt 985 mod 600 
i 1996. Turbopropflyene gik 
derimod 18,3% tilbage, fra 289 
til 236. Til gengæld steg pro
duktionen af jetfly med hele 
44,4%, fra 241 til 348. 

Til de nævnte tal bør læg
ges leverancerne af 22 "civ
ile" fly til det amerikanske 
forsvar, nemlig en Beech King 
Air 8200 (C-12R), 15 Be
echjet 400T (T-1 A Jayhawk) 
og seks Cessna 560 Citation 
Ultra (UC-35A). 

Eksporten voksede med 
30, 1 % i 1997 til 449 fly. 

Den kraftige vækst i flypro
duktio nen tilskrives primært 
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den ændrede lovgivning om 
produktansvar for almenfly 
(General Aviation Revitaliza
tion Aet). 

Også i sikkerhedsmæssig 
henseende var 1997 et rekord
år, ifølge en foreløbig rapport 
fra NTSB, National Transport 
Safety Board det hidtil bedste. 

American Champion 

7GCM Adventurer ........... 2 
7ECA Aurora ..................... 6 
8KCAB Super Decathlon . 20 
7GCBC Citabria Explorer . 11 
8GCBC Scout ................. .. 7 

ialt .......... .............. ............ 46 

Aviat 
Pitts S-28 ..... .................... 6 
Pitts S-1 ........ .......... ........ .. 1 
A-1 Husky ........................ 54 

i alt .... ............................... 61 

Bellanca 
SuperViking 17-30A ........ . 2 

i alt ......................... .. ..... .... 2 

Cessna 
172 Skyhawk ......... ...... .. 287 
182 Skyl ane ..................... 73 
208 Caravan I .... .... ... .... ... 14 
2088 Caravan 18 .. ............ 64 
525 CitationJet ................. 63 
550 Citation Bravo ........... 28 
560 Citation Ultra ............ .47 
650 Citation VII ................. 8 
750 Citation X .... .. ............ 28 

ialt ........... .. .... ...... .. ........ 612 

Classic 
YMF-5 Waco Super .......... 6 

i alt .................................... 6 

Commander 
Commander 1148 ........... 10 
Commander 114TC .......... 4 

i alt ....................... ... ...... ... 14 

Gulfstream 
Gulfstream IV-SP ... .......... 22 
Gulfstream V .................... 29 

ialt ......... ... ........................ 51 

Learjet 
Learjet 31 A ...................... 21 
Learjet 60 ......................... 24 

ialt ....... ... ......................... 45 

Maule 
MX-7-180A Sportplane ..... 7 
MX-7-180C Millennium ..... 2 
MXT-7-180 Star Rocket . . . . . 3 
MXT-7-180A Comet ......... 22 
M-7-2358 Super Racket.... 7 

Lear Jet 60 N6100 ved 
præsentationen i Roskilde 
Lufthavn den 1. december 1997. 

MT-7-235 Super Racket .... 2 
M-7-235C Orion .............. . 11 

i alt .. ................................. 54 

Mooney 
M-20J Allegro .................. 19 
M-20M Bravo ................... 18 
M-20R Ovation ........... ... ... 34 

ialt ................................... 86 

Piper 
PA-28-161 Warrior 111 ........ 10 
PA-28-181 Archer 111 •••••••• .47 
PA-28R-201 Arrow ... ......... 3 
PA-32R-301 Saratoga 

IIHP ............................. 38 
PA-32R-301T Saratoga 

IITC ............................. 26 
PA-34-220T Seneca V ..... . 38 
PA-44-180 Seminole ......... 7 
PA-46-350P Malibu 

Mirage ....... ................... 53 

ialt .................................. 222 

Raytheon 
Beech Bonanza A36 ........ 85 
Beech Bonanza B36TC ... 14 
Beech Baron 58 ............... 35 
Beech King Air C90B .... .. .41 
Beech King Air 8200 ........ 45 
Beech King Air 350 .......... 30 
Beech 1900D Airliner ....... 42 
Beechjet 400A ................ .43 
Hawker 800XP ................. 33 
Hawker 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

i alt ................................. 370 
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Danske 
Svæveflyverekorder 

pr. 1. marts 1998. Godkendt af Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub. 
Svæveflyverekorderne er blevet inddelt i nye kategorier, efter spændvidden på det fly, der er blevet 
anvendt til den pågældende rekord. 

Denne opdeling har givet en masse tomme huller, navnlig i de nye 15 meter kategorier. Der er 
derfor indført minimumsbetingelser for anmeldelser til de fleste af disse. 
Dette er gjort for at undgå at skulle udstede rekorddiplomer for flyvninger, som set ud fra et 
sportsligt synspunkt ikke er et diplom værdigt. Man skal huske, at når en linje er tom, fx ved en 
distancerekord, er den først indsendte ansøgning automatisk rekord, uanset præstationens stør
relse. 

Dette kunne risikere at devaluere hele rekordbegrebet - derfor disse minimumskrav. 
Men uanset disse er der så mange muligheder som aldrig før for at få sit navn på listen, så må jeg 
ønske god flyvelyst til alle. 
Husk FA/ Sportslicensen! 

OVERSIGT 
National rekord (danmarksrekord) - ensædet svævefly: 

D1 Åben klasse 
D1 Max. 15 m spændvidde 

Lokal rekord - ensædet svævefly: 

(D1) Åben klasse 
(D1) Max. 15 m spændvidde 

National rekord (danmarksrekord) - flersædet svævefly: 

D2 

Lokal rekord - flersædet svævefly: 

(D2) 

National rekord for kvinder (danmarksrekord): 

D1 F 
D1 F 
D2 F 
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Ensædet svævefly - åben klasse 
Ensædet svævefly - max 15 m sprændvidde 
Flersædet svævefly. 

Per Winther 
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Miljøgodkendelse 
af mindre flyvepladser 
Af Ricard Matzen 

I forbindelse med ansøgning 
om miljøgodkendelse har 
mange flyvepladser i de sene
re år haft endog store proble
mer og omkostninger. 

Når så endelig miljøgod
kendelsen er kommet i hus, fo
restår igen problemer med ad
ministration af godkendelsens 
vilkår. Undertegnede på egen 
krop erfaret dette. 

Erfaringerne hidrører ho
vedsagelig fra miljøgodkendel
sen af Ringsted Flyveplads, 
men også fra andre flyveplad
ser samt mere bredt i forbin
delse med DM U's og KDA's be
stræbelser for et mere oversku
eligt og brugervenligt regelsæt. 

Ansøgningen 

Ansøgning om miljøgodken
delse af Ringsted Flyveplads 
blev påbegyndt den 1. august 
1990 ved et møde mellem be
styrelsen for Midtsjællands 
Motorflyveklub (MM) og Lyd
teknisk Institut (LI), hvor det 
blev aftalt, at LI skulle udarbej
de en støjbelastningskalkule 

for operationstal fra 10.000 til 
20.000 pr. år til brug for ansøg
ning om miljøgodkendelse 
(teknisk notat LI 669/91 af 10/ 
91991). 

Beregningerne blev kon
kretiseret og tilpasset Miljøsty
relsens (MST)Vejledning nr. 5/ 
1982 og nr. 2/1988 med et sam
let operationstal på 10.000 pr. 
år og vægtede efter L0EN meto
den (teknisk rapport LI 280/92 
af 30/3 1992). 

Ansøgning fra MM sendes 
til Vestsjællands Amt den 7. 
maj 1992 med LI rapport 280/ 
92 som bilag. 

Amtet meddeler herefter fri
villig miljøgodkendelse med 
generelt 10.000 operationer pr. 
år den 29. oktober 1992, og 
denne offentliggøres med sæd
van lig klagefrist på fire uger. 
Godkendelsen sendes samti
dig til udtalelse hos Statens 
Luftfartsvæsen (SLV), som intet 
har at bemærke, selvom rap
portens støjkonsekvensområ
de (L0EN = 50 dB kurven) ikke 
respekterer MST acceptans
grænse på op til 20 boliger. 

Godkendelsen tilbage
vises 

Godkendelsen påklages til 
Miljøklagenævnet, idet det 
kunne påvises, at langt flere 
boliger end de 20 lå inden for 
grænsen. På LI rapporten kun
ne umiddelbart optælles ca. 
180 ejendomme. Miljøklage
nævnet kom frem til, at tallet 
var 165 boliger. 

Godkendelsen blev derfor 
tilbagevist. LI 280/92 rappor
ten kunne altså ikke "holde i 
byretten". 

MM overvejede erstatnings
krav mod LI for dårlig og man
gelfuld rådgivning og krav om 
ny miljøtilpasningsberegning 
uden yderligere omkostninger, 
men LI havde travlt med at af
vise sin rådgivningsrolle og 
henviste til at man"kun"var støj
beregnende på operationstal 
og -fordeling som godkendt af 
rekvirenten. 

Tillægsrapport 

Undertegnede kom på dette 
tidspunkt ind i billedet og ud-

Ringsted Flyveplads - Midtsjæl/ands Motorflyveklubs største aktiv - i lettere vinterdragt 18. januar 
1998. EKRS er en af de få flyvepladser i Danmark, der ved frivillig og ulønnet indsats drives som 
offentlig godkendt plads. Nu har den også miljøgodkende/se til 123,4 dB TDENL-værdi over de tre 
mest trafikerede måneder. 

arbejdede en rapport KVL 11 / 
94, som var en tillægsrapport 
til LI 280/92. Heri angives 
forbud mod natflyvning, bane 
05 som præference, bereg
ning af de lokale flys andel i 
den samlede beflyvning (de er 
mindre støjende end lands
gennemsnittet) samt en reduk
tion til 7 .000 operationer pr år. 
Herved kommer støjkonse
kvensområdet ned på MST 
acceptansgrænse på de 20 
boliger under 50 dB kurven. 

Amtet godkendte forelig
gende tillægsrapport som 
grundlag for ny sagsbehand
ling og udarbejdede et nyt ud
kast til miljøgodkendelse, som 
sendes til høring med sædvan
lig fire ugers frist. 

Udkastet sendes igen til 
SLV's miljøsektion, som plud
selig ikke ved hvor meget der 
er i vejen med tillægsrappor
ten, inhabilitet etc. og advarer 
amtet mod at meddele god
kendelse på foreliggende 
grundlag. 

Altså LI 280/92 havde man 
ingen bemærkninger til, men 
efter en endog kraftig reduk
tion af beflyvningen svarende 
til en støjtilpasning på ca. - 5 
dB, så farer man frem med bål 
og brand, men nogen påviselig 
fejl i mine beregninger er de nu 
aldrig fremkommet med. 

Hvad med SLV's og DEL
TA· s sagsbehandleres habili
tet? 

Herefter må sagen gå helt 
om, og MM henvender sig igen 
til LI, som i mellemtiden har 
omstruktureret organisationen 
og nu hedder DELTA Akustik 
& Vibration, for atfå udarbejdet 
en ny miljøtilpasningsrapport. 

DELTA 's nye rapport AV 
889/95 bilægges fornyet an
søgning. 

Amtet udarbejder herefter 
endnu et nyt udkast til miljø
godkendelse pr. 29. november 
1995, som nok siger max. 
10.000 operationer pr. år, men 
med særlige begrænsninger 
for de tre mest trafikerede må
neder, skoleflyvning og rund-
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( D 1 ) -Ensædet svævefly - max 15 m spændvidde - lokal rekord 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 755,00 km/t Ib Braes LS 1 1974 
b Målflyvning 622,10 km Karl Erik Lund ASW-20 1997 
C Ud og hjem LEDIG min. 500 km. 
d Distance trekant -FAI 604,00 km Per Winther LS-4 1987 
e 1 00 km trekant 134,66 km/t Ib Braes St.Cirrus 1975 
f 200 km trekant LEDIG min. 100 km/t 
g 300 km trekant LEDIG min. 90 krn/t 
h 500 km trekant LEDIG min. 80 krn/t 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1 000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 100 km/t 
n 500 km ud og hjem 83,50 km/t Niels Ebbe Gørup PIK-20 B 1984 
0 fri distance 3 vendep. LEDIG min. 500 km. 
p fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D2 -Flersædet svævefly - national rekord ( max 20 m. spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 559,42 km Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
d Distance trekant F Al 561,5 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 1997 
e 1 00 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 129,10 km/t Finn Th Andersen og Ingo Renner Janus C 1982 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1 000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 6.820 m Peter Taarnhøj og Petra Ruhenbeck Janus A 1989 
I Absolut højde 9.217 m Peter Taarnhøj og Petra Ruhenbeck JanusA 1989 

m 300 km ud og hjem 117,50 km/t Edvin Thomsen og Finn Th. Andersen Janus 1984 
np 500 km ud og hjem 110,84 km/t Stig Øye og Knud Andersen Janus C 1984 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 600 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 600 km. 

{D2)- Flersædet svævefly- lokal rekord (max 20 m. spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 468,38 km Kristian Hansen og Lars Ullitz Bocian 1 E 1974 
b Målflyvning 508,00 km Hans Jensen og Preben Hove Twin Astir 1988 
C Ud og hjem 380,26 km Hans Jensen og Preben Hove G-103 Twin li 1993 
d Distance trekant FAI 561,50 km Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
e 1 00 km trekant 120,84 km/t Kaj Pedersen og Jens Børsting Janus CE 13.08.97 
f 200 km trekant 97,40 km/t Poul R Kristensen og Dan M Andersen Duo Discus 22.07.96 
g 300 km trekant 99,97 km/t Dan M Andersen og Agnes M. Jensen Duo Discus 10.08.97 
h 500 km trekant 80,40 km/t Klaus V Pedersen og Jan S. Hansen Janus CE 20.04.97 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem 99,19 km/t Ole Stamp og Henrik Lauridsen Duo Discus 21.07.96 
n 500 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t. 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 500 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 
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D 1 F -Ensædet svævefly - åben klasse - national rekord for kvinder 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller Ka8 1966 
b Målflyvning 174,35 km Agnes M Jensen Nimbus 3 1995 
C Ud og hjem 333,05 km Gitte Munk Larsen Ventus 08.08.97 
d Distance trekant -F Al LEDIG min. 500 km 
e 1 00 km trekant 102,87 km/t Birgitte Ørskov LS3a 09.08.97 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 93,83 km/t Agnes M Jensen Ventus C 1994 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem 100,25 km/t Agnes M Jensen Nimbus 3 1992 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 500 km. 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 500 km. 

D 1 F - ensædet svævefly - max 15 m. spændvidde national rekord for kvinder 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 515,00 km Signe Skafte Møller Ka8 1966 
b Målflyvning LEDIG min. 400 km. 
C Ud og hjem LEDIG min. 400 km. 
d Distance trekant-FA! LEDIG min. 400 km. 
e 100 km trekant 102,87 kmlt Birgitte Ørskov LS 3a 09.08.97 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant LEDIG min. 80 km/t 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding FØRES IKKE 
I Absolut højde FØRES IKKE 

m 300 km ud og hjem LEDIG min. 80 km/t 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 400 km 
p Fri ud og hjem LEDIG min. 400 km. 

D2 F -Flersædet svævefly - national rekord for kvinder (max 20.m spændvidde) 

Nr. Rekord Navn Flytype Ar 

a Fri distance - lige 146,50 km Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen Twin Acro III 1995 
b Målflyvning 146,50 km Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen Twin Acro III 1995 
C Ud og hjem 309,10 km Kirsten Damgård og Agnes M Jensen TwinAcro 20.04.97 
d Distance trekant LEDIG min. 400 km. 
e 1 00 km trekant 106,03 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen Duo Discus 19.06.96 
f 200 km trekant FØRES IKKE 
g 300 km trekant 62,28 km/t Birgitte Ørskov og Agnes M Jensen Twin III 1993 
h 500 km trekant LEDIG 
i 750 km trekant LEDIG 
j 1 000 km trekant LEDIG 
k Højdevinding 4.325 m Helle Lundgren og Kirsten Holck ASK21 1993 
I Absolut højde LEDIG 

m 300 km ud og hjem 82,4 km/t Kirsten Damgård og Agnes M.Jensen Twin acro 20.04.97 
n 500 km ud og hjem LEDIG 
0 Fri distance 3 vendep. LEDIG min. 400 km. 
p Fri ud og hjem 309,10 km. Kirsten Damgård og Anges M. Jensen Twin acro 20.04.97 
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SPACE 
AIR 
SEA 

LAND 

Scandinavian Avionics AIS 
Denmark • Sweden • Norway 
Malaysia • Czech Republic 

Po/and 

Er DU forberedt? 

~SA GROUP 

VHF COM/NAV FM IMMUNITV - 8.33 KHz VHF COM 
BRNAV/PRNAV - o.s.v. 

Hvis du vil vide mere om de kommende krav, eller har andre ønsker vedrørende køb, 
installation, vedligeholdelse af al form for Flyelektronik, står vi til rådighed med vores 

mangeårige erfaring. Kontakt os: 

Headquarter Denmarlc 
BIiiund Alrport Sweden Division 

Sturup Alrport 
Norway Division 
Oslo Alrport Te/. +45 75 33 84 22 

Fax +45 75 33 24 07 
Tlx. 60107 Scanic DK 

Te/. +46 40 50 02 25 
Fax +46 40 50 01 24 

Te/. +47 67 58 69 78 
Fax +47 67 58 30 98 

Capenhagen Alrport Div. 
Te/. +45 32 45 88 28 

Bromma Alrport 
Te/. +46 89 89 710 
Fax +46 89 83 107 

Czech Republic Div. 
Kbely Alrport Prague 
Te/. +42 28 50 70 43 
Fax +42 28 50 77 41 

Fax +45 32 45 95 95 

Piper Saratoga li HP & TC 

~- ~ .... ,--1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøeme. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

, og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 

Plper Seminole 

·- - -- - L: 
~ 
Plper Hallbu Hirage 

\.. - -~ ----~ ...... --~ ... - -
Piper Seneca V 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

~ AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

- - . 

Odense Lufthavn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

~ 
-- ~ 

~ 
I 

' . . 
PiperArrow Piper Wanior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

Malaysia Division 
Kua/a Lumpur 
Te/. +60 37 46 29 98 
Fax +60 37 46 29 02 

Poland Division 
Lublln 
Tel/Fax +48 81 74 37 357 
74 36 612, 74 36 157 
Warszawa Contact Lublin Div. 

Piper PA 34 220T 
Seneca V 

Klar til levering fob Vero Beach primo 
april 1998. 

Ring og hør nærmere eller aftal alle
rede nu tid for en demonstrationstur i 
en fabriksny Seneca V. 

Piper' s Seneca V leveres med 2 års 
fuld garanti på henholdsvis motor, 
propel og avionics samt 5 års fuld 
garanti på hele (lysteflet 

Du kan endnu nå at blive den første 
Seneca V ejer i Danmark! 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycom111g, Teledyne Cont1nemal, Ha, tzell r, opellcr og Bend1x/K1ng 

Dit lokale P,per Service Center vil kunne /ose ethvert problem. som matte opsto. So enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Miljøgodkendelse 
af mindre flyvepladser 
Af Ricard Matzen 

I forbindelse med ansøgning 
om miljøgodkendelse har 
mange flyvepladser i de sene
re år haft endog store proble
mer og omkostninger. 

Når så endelig miljøgod
kendelsen er kommet i hus, fo
restår igen problemer med ad
mi nistration af godkendelsens 
vilkår. Undertegnede på egen 
krop erfaret dette. 

Erfaringerne hidrører ho
vedsagelig fra miljøgodkendel
sen af Ringsted Flyveplads, 
men også fra andre flyveplad
ser samt mere bredt i forbin
delse med DM U's og KDA's be
stræbelser for et mere oversku
eligt og brugervenligt regelsæt. 

Ansøgningen 
Ansøgning om miljøgodken
delse af Ringsted Flyveplads 
blev påbegyndt den 1. august 
1990 ved et møde mellem be
styrelsen for Midtsjællands 
Motorflyveklub (MM) og Lyd
teknisk Institut (LI), hvor det 
blev aftalt, at LI skulle udarbej
de en støjbelastningskalkule 

for operationstal fra 10.000 til 
20.000 pr. år til brug for ansøg
ning om miljøgodkendelse 
(teknisk notat LI 669/91 af 1 0/ 
91991). 

Beregningerne blev kon
kretiseret og tilpasset Miljøsty
relsens (MST)Vejledning nr.5/ 
1982 og nr. 2/1988 med et sam
let operationstal på 10.000 pr. 
år og vægtede efter L0 EN meto
den (teknisk rapport LI 280/92 
af 30/3 1992). 

Ansøgning fra MM sendes 
til Vestsjællands Amt den 7. 
maj 1992 med LI rapport 280/ 
92 som bilag. 

Amtet meddeler herefter fri
villig miljøgodkendelse med 
generelt 10.000 operationer pr. 
år den 29. oktober 1992, og 
denne offentliggøres med sæd
vanlig klagefrist på fire uger. 
Godkendelsen sendes samti
dig til udtalelse hos Statens 
Luftfartsvæsen (SLV), som intet 
har at bemærke, selvom rap
portens støjkonsekvensområ
de (LoEN = 50 dB kurven) ikke 
respekterer MST acceptans
grænse på op til 20 boliger. 

Godkendelsen tilbage
vises 
Godkendelsen påklages til 
Miljøklagenævnet, idet det 
kunne påvises, at langt flere 
boliger end de 20 lå inden for 
grænsen. På LI rapporten kun
ne umiddelbart optælles ca. 
180 ejendomme. Miljøklage
nævnet kom frem til, at tallet 
var 165 boliger. 

Godkendelsen blev derfor 
tilbagevist. LI 280/92 rappor
ten kunne altså ikke "holde i 
byretten". 

MM overvejede erstatnings
krav mod LI for dårlig og man
gelfuld rådgivning og krav om 
ny miljøtilpasningsberegning 
uden yderligere omkostninger, 
men LI havde travlt med at af
vise sin rådgivningsrolle og 
henviste til at man"kun"var støj
beregnende på operationstal 
og -fordeling som godkendt af 
rekvirenten. 

Tillægsrapport 
Undertegnede kom på dette 
tidspunkt ind i billedet og ud-

Ringsted Flyveplads - Midtsjæl/ands Motorflyveklubs største aktiv - i lettere vinterdragt 18. januar 
1998. EKRS er en af de få flyvepladser i Danmark, der ved frivillig og ulønnet indsats drives som 
offentlig godkendt plads. Nu har den også miljøgodkende/se til 123,4 dB TDENL-værdi over de tre 
mest trafikerede måneder. 

arbejdede en rapport KVL 11/ 
94, som var en tillægsrapport 
til LI 280/92. Heri angives 
forbud mod natflyvning, bane 
05 som præference, bereg
ning af de lokale flys andel i 
den samlede beflyvning (de er 
mindre støjende end lands
gennemsnittet) samt en reduk
tion til 7.000 operationer pr år. 
Herved kommer støjkonse
kvensområdet ned på MST 
acceptansgrænse på de 20 
boliger under 50 dB kurven. 

Amtet godkendte forelig 
gende tillægsrapport som 
grundlag for ny sagsbehand
ling og udarbejdede et nyt ud
kast til miljøgodkendelse, som 
sendes til høring med sædvan
lig fire ugers frist. 

Udkastet sendes igen til 
SLV's miljøsektion, som plud
selig ikke ved hvor meget der 
er i vejen med tillægsrappor
ten, inhabilitet etc. og advarer 
amtet mod at meddele god
kende I se på foreliggende 
grundlag. 

Altså LI 280/92 havde man 
ingen bemærkninger til, men 
efter en endog kraftig reduk
tion af beflyvningen svarende 
til en støjtilpasning på ca. - 5 
dB, så farer man frem med bål 
og brand, men nogen påviselig 
fejl i mine beregninger er de nu 
aldrig fremkommet med. 

Hvad med SLV's og DEL
TA's sagsbehandleres habili
tet? 

Herefter må sagen gå helt 
om, og MM henvender sig igen 
til LI, som i mellemtiden har 
omstruktureret organisationen 
og nu hedder DELTA Akustik 
& Vibration, for atfå udarbejdet 
en ny miljøtilpasningsrapport. 

DELTA's nye rapport AV 
889/95 bilægges fornyet an
søgning. 

Amtet udarbejder herefter 
endnu et nyt udkast til miljø
godkendelse pr. 29. november 
1995, som nok siger max. 
10.000 operationer pr. år, men 
med særlige begrænsninger 
for de tre mest trafikerede må
neder, skoleflyvning og rund-
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flyvning, store fly, kunstflyv
ning, etc. 

Ny MST Vejledning 

Her kommer man ind i et nyt 
komplicerende forhold, idet 
der i mellemtiden er udkom
met en ny vejledning fra MST 
nr. 5/1994, som godkendelsen 
nu skal baseres på. 

Støjbelastningen skal be
grænses til max. 123,4 dB 
TDENL-værdi for de tre mest 
trafikerede måneder, hvilket 
betyder, at der ikke kan foreta
ges mere end ca. 7.000 ope
rationer pr. år. 

Godkendelsen sendes igen 
til høring, som igen påklages til 
Miljøankenævnet, idet klageren 
{de fleste flyvepladser har en 
superkværulant boende i støj
konsekvensområdet) stadig 
kan påvise, at der er væsentlig 
over 20 boliger indenfor 50 dB 
støjcigaren. DELTA's rapport 
kunne efter anden ombear
bejdning stadig ikke "holde i by
retten". 

MST foretager nu en til
lægsberegning til rapporten 
AV 889/95, som går ud på, at 
der sydvest for pladsen pålæg
ges en særlig restriktion til 
max.120,4dBTDENLoverde 
tre mest trafikerede måneder. 

Med disse MST tillægsbe
reg ni nger meddeler Amtet 
godkendelse i marts 1997, 
som {selvfølgelig) igen påkla
ges af klager til Miljøankesty
relsen. Men denne gang hol
der godkendelsen, og klage
ren afvises af Miljøklagenæv
net. 

Klager har dog senere 
meddelt, at han vil sagsøge 
MM for værdiforringelse af sin 
ejendom på 2,8 mill. Den 
offentlige ejendomsvurdering 
er dog kun 1,8 mill. 

Administration af godken
delse 

Efter syv års papirkrig med 
myndighederne og over 100.000 
kr. i honorarer til "ekspert" rap
porter fik vi således miljøgod
kendelsen igennem. Nu kan vi 
så få lov til at betale Amtet 
17.600 kr.om åretfor miljøtilsyn 
og tilsyn med MM's egenkon
trol af godkendelsens vilkår. 

Administrationen af miljø
godkendelsen viste sig hurtigt 
at være en endog særdeles 
kompliceret affære, som kræ-
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Papir og papir. - Bureaukratiet har gode livsbetingelser ved ansøgning om miljøgodkende/se og det 
koster mange penge til "ekspert" rapporter. Når godkendelsen endelig er i hus, fortsætter 
bureaukratiet med opgørelse af operationer og støj samt årsgebyrer til amtet. 

ver stor indsigt i hele regelsæt
tet omkring MSTVejledning nr. 
5/1994. Til formålet er på eget 
initiativ udviklet et computer
program med opdeling af ope
rationerne i en 20 x 8 = 160 
elementers matrix blot for at 
kunne registrere de på EKRS 
tilladte operationer. 

Hvis dette arbejde skulle 
være udført på tilsvarende må
de som"ekspert" rapporterne, 
ville honoraret herfor forment
lig blive yderligere 100.000 kr. 

Amtets tilsynsgebyr 

Det fremgår af en redegørelse 
fra Miljøministeren, at der ikke 
i denne forbindelse skal beta
les gebyrer for fritidsflyvning. 

Men hvad erfritidsflyvning? 
Er det al flyvning, som ikke er 
erhverv, eller hvad ? Jeg har 
forespu rgtVestsjællands Amts 
miljøafdeling om disse gebyrer 
og har fået en klar tilbagemel
ding om, at Amtet politisk har 
besluttet at tolke ministerens 
bestemmelse hårdest muligt, 

således at alle flyvepladser 
skal betale gebyrer efter sat
sen fra 3. 700 kr. til 17 .600 kr. 

Det indrømmes dog, at hvis 
man kan udvirke, at ministeren 
kommer med modgående ud
melding, vil amtet naturligvis 
ændre praksis. 

Der er meldinger fra Fyns 
og Sønderjyllands Amter om, 
at kun de offentlig godkendte 
flyvepladser betaler tilsynge
byrer. -

Ved opgørelse af operationer, støjbelastning og diverse andre restriktioner på flyvepladser er det en 
stor fordel med et PC baseret beregningsprogram (uddrag af TNM-RM Agrarteknik, version 1.3). 

I .. - - --
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Ringsted Flvveolads aktivitetsopgørelse for året 1997 

S~jkl~Je - UL (alle sær) I li III IV Alle lait Opera-

LOG I T&G T&G i SÆR LOG T-;~-, SÆ.~-
-7 --· 

Situ./aktvt. TKOf TKOF LOG T&G SÆR TKOF LOG TI<OF TKOF ! LOG T&G I SÆA Ul9 TKOF LOG T&G SÆR tioner 

H, g ,05 72 541 10 179 142 46 29 223 188 601 84 73
1 

45 ! ol 7 si 6 0 0 8 553 436 116 120 1469 I.--, -dr-! --- ·1---- t I 
H,D,23 54 55 5 139 145 31 20 278 284 63 184 581 :1 2 ~ 2 O; 0 2 531 542 , 108 209 1709 

H,A.05 53 51 0 38 47 1;2 4 35 33 8 0 12 0 0 0 1 0 2 138 150 20 8 346 

H,A ,23 19 37 0 13 28 2 0 23 35 2 0 5 , 16 i 0 0 0 0 0 0 0 60 116 4 0 184 

W ,D,05 58 46 0 226 187 26 10 174 150 19 6 90 n ' 2 0 14 14 0 0 2 562 474 ' 47 16 1164 

W ,D,23 40 49 3 139 177 14 16 104 120 11 4 41 56 1 2 0 1 1 0 1 0 325 403 30 21 830 

W ,A,05 23 23 0 13 16 10 4 7 8 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 44 54 10 5 128 

W.A ,23 12 12 0 2 9 0 , 2 5 15 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 21 42 0 2 67 

Total 331 i 327 18 749 ' 751 141 85 849 i 8331 1631 279 282 1 283 1 13 ' 16 23 23 0 1 14 2234 2217 335 381 5897 
I I I I ! I ! I I 

I 
I 

Sti,jbelastning, beregnet gns. på årsbasis ivf. Miljøgodkendelsen af 29. nov. 1995 med senere tilføjelser Operationsfordeling % 

~ 1-&twD; ..... , ""' 4•.--e .. , ... "' U1UI ,.,. 1-42 ,.,1 "'' 
,., ,,. 

" " " ! " o: l .1e Hverdage 62,9 

3181 ' '°""" HA•jWA) 
,.,., '""1 0 '"'·" "' "" "'' '" ' 28758 " 

.,, 1!i1MI • . 0 0 O' 0 Weekendlhdg 37,1 

' ,_..._.HO ,.,,. .. ,.,., ,. .. .. , .. .. , . ., .. :?lt1e '""' 
,.,. .. , .. , 

''" "" "'" " • " " .. 3,14 Dag (07-19) 87,7 
I 

TSEl GB 14tl.1 "" 1410 150,4 ,.,, ,.,. ,,,. "" "" 158.1 "" 
,.,, , ... ,n,, ,.,, , ... , .. , tCl1,8 Ul78 Aften (19-22) 12,3 - -

TllEN,- 11.1JE• 17 1eE•H 12'1:•111 9,11E•17 1.1:E•H l~•t1 • &1E•H l8"å• 11 , .DTE• l l t I 19E• I I ,..,. 3:»E•IS l53o': • l& f ZSJE'•IT I 0tE•11 121r •11 0."8E:• 11 1 0 19E•17 Bane OS 52,7 

TOEN;HW)Ellt ~ 7,8:SM2E•\7 270S,!IE• 115 0.1'111E•11 112171E•te 15ISE•18 Bane 23 47,3 

Oor. ford. •4 11,8 33,1 43,S 10,6 0,8 0.2 

Stlljlord. % 3,4 11 ,8 42,6 35,4 6,8 -- "' :Z:ztl'OM::• 1'1 

Notation: TKDF: Start, LOG: Landing, T&G: Touch and Go, SÆR: Særlitle l!yaklivlteter (skole T&G m.v.), U/B: Operationer undtaget ved stejberegning (ambulance m.v.) TDENL dB 118,6 

H: Hverdage, W: Weekend og helligdage, D: Dag (07-19), A: Aften (19-22), OS: Bane OS, 23: Bane 23, ( ): Kun for UL og SÆR MILJØGODKENDELSE: 

MAX. 1500 SÆR 

Coovriaht C 1996: TNM-RM Acrarteknik, Smålodsvei 43, 4100 Rinasted, Tlf. 5361 5250 Prooram: FPL-OPG ver. 1.3 

Beregner: Richard Matzen File : RS-OPG97.XLS, udskrevet 10-01 -1998 22.09 

Konklusion 
MST vejledningen indeholder 
et overkompliceret bereg
ningssæt. Det indeholder ikke 
alene den i andre sammen
hænge kendte Day-Evening
N ig ht vægtning med hen 
holdsvis +5 dB for aften og+ 10 
dB for nat. Der er oveni tillagt 
særlig vægtning for UL, sko
lelandinger, faldskærm, m.fl. 
samt tidspunktforbud af for
skellig art, så DEN betegnel
sen er ikke nok - der skal flere 
bogstaver på for at sige noget 
om dimensionen på TDENL
værdien. Hertil kommer for
skellige regelsæt for UL, fald
skærm, m.v. kontra alminde
lige fly i weekender. 

Vægtningen går alene på 
støjenergi integreret overtid og 
med et kompliceret sæt af 
genefaktorer som gør, at en 
start med f.eks. Pitts Special 
og inverteret udflyvning en tid
lig morgen vægtes +25 dB i 
forhold til en start med "refe
rence" fly (f.eks. en almindelig 
PA-28 eller Cessna 172) støj
klasse li om dagen på hverda
ge. 

I den anden ende af skala
en finder vi en UL på hverdage 
om dagen med -15 dB og selv 
med"særtillæg" af +5 dB bliver 
forskellen 35 dB svarende til 
forholdet som 1 til 3.160. 
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Mon der er nogen læsere, 
der under udendørs indtagelse 
af morgenkaffen kl. 0700 ville 
foretrække overflyvning af 
3.160 UL.:er fremfor en inver
teret udflyvning med Pitts kl. 
0659? Regnes vægtningen for 
begge fly som hverdage om 
dagen, bliver forholdet som 1 
Pitts til 316 UL. Jeg er ikke i 
tvivl om hvad jeg ville fore
trække. Vægtningen er horri
bel! 

Foretager man det tanke
eksperiment, at startgebyret 
sættes i relation til forbrug af 
støjkvoten, vil UL.:en skulle be
tale 5, - kr. , medens Pitts'en 
skal betale 1.580,- kr. om da
gen på hverdage. 

Hvis Pitts'en starter inver
teret kl. 0659, vil startafgiften 
blive 15.800,- kr. - værsågod 
at afregne ved kasse 1. Nor
malprisen på EKRS er 50, - kr. 

Tanken er måske ikke så 
vild som den lyder, der har fak
tisk været forslag fremme i FAI 
herom. 

Vægtningen af støjniveauet 
ved start contra landing bør 
revurderes. Jvf. MST Vejled
ning er der 8 dB forskel, men 
dette ses ikke i beregningsmo
dellen; vægtningen er her kun 
ca. -1 dB for alm. fly, for UL dog 
-6,2 dB. 

Anflyvningsvinklens indfly
delse under landing virker for
kert, idet en mindre anflyv
ningsvinkel (og dermed lavere 
højde og med kraftig motor
støtte) skulle give mindre støj
belastning. 

Det kan ikke være rigtigt at 
miljøbevidste piloter tilskyndes 
til lav indflyvning. 

Start- og anflyvningshas
tigheden er for alle flykatego
rier sat til 80 kts., UL såvel som 
kategori IV (mindre tomoto
rers). 

Dette er ikke korrekt. Kate
gori IV flyver nok ca. 100 kts., 
hvilket vil give ca. 25 % bespa
relse i den "tunge ende". 

Er det rimeligt at antage 40 
kts for UL, vil dette give en for
dobling i den lette ende, men 
den er i forvejen så lav, at det 
ikke betyder noget særligt. En 
korrektion for hastighed i be
regningssættet vil være en en
kel sag. 

SLV's opgave skal define
res til alene at omfatte udtalel
ser om beflyvnings- og sikker
hedsmæsige forhold. Den 
gamle definition i MST 1988/2 
bør genindføres. Det er altid 
lettere for ansøgeren at føre 
"krig" på kun en front end på 
to. 

Slutbemærkning 
Der bør udarbejdes en ny MST 
vejledning med et forenklet 
regelsæt i det mindste for 
mindre flyvepladser, hvor man 
som "referenceenhed" anven
der 1 start med støjklasse li fly 
om dagen på hverdage. Andre 
operationer fastlægges ved 
vægtningsfaktorer i forhold 
hertil. 

Alle disse mærkelige dB 
værdier og især omregninger 
virker forvirrende på mange. 
Forholdstalvægtning vil være 
betydeligt lettere at forstå for 
de fleste, end den megen snak 
om f.eks. en støjkvote på 123,4 
dB TDENL-værdi. 

Operationsbegrænsningen 
ville da kunne udtrykkes i antal 
reference operationer. Og det
te vil de fleste piloter og andre 
berørte kunne forholde sig til, 
ikke mindst de folkevalgte i 
udvalg og nævn, som behand
ler ansøgningerne. Det ville 
også afhjælpe mange direkte 
fejl i modelforståelse og bereg
ninger. 

Et vigtigt område ved an
søgning om miljøgodkendelse 
er forlods at have en ordentlig 
beflyvningsstatistik. Har man 
gode data for operationsantal 
og -typer, flykategorier, bane
benyttelse m.v., kan man spa
re mange penge til"ekspert'' rap
porter om forudsætninger, prog
noser og andre gætterier. • 

FLYV • APR. 98 



Familievenlige indenrigspriser Læserbrev 

Den konkurrenceforvridende 
skat på indenrigsruteflyvnin
gen på 75 kr. pr. flyvning har -
sammen med "broeffekten" -
betydet en kraftig nedgang i 
antallet af passagerer. For at 
imødegå dette er SAS kommet 
med et prisudspil, der især 
henvender sig til de "private" 
rejsende, der selv skal betale 
deres billet. 

Ud over en prisreduktion på 
mellem 4 og 12 procent på de 
almindelige Jackpot-billetter er 
der fem nye rabatordninger, 
der for alvor sætter priserne 
ned, i et enkelt tilfælde med 
70%. 

Prisnedsættelsen er kom
met i stand ved et samarbejde 
mellem SAS og de fire berørte 
lufthavne. De har - for at stimu
lere trafikken - halveret deres 
passagerafgiter for denne type 

rejsende. En tilsvarende aftale 
er ikke opnået med Statens 
Luftfartsvæsen - eller med skat
teministeren. 

Jackpot-prisen for en retur
rejse mellem Ålborg, Århus, 
Karup og København er nu 
henholdsvis 869 kr. , 842 kr. og 
844 kr. 

De nye ordninger er: 
SAS Special, der bliver 

lanceret ved ferier og højtider, 
første gang til Påske. Her bliver 
priserne for returrejser mellem 
København og Jylland:Ålborg 
500 kr., Århus486 kr.og Karup 
487 kr. 

SASWeekend, koster hen
holdsvis 650, 636 og 637 kr. for 
returbilletter gælder for rejser 
fra fredag til søndag . 

SAS Ungdom er en stand
by-billet for unge fra 12 til og 
med 25 år. Her er priserne for 

AVIA RADIO 
Aut. distributør for 

GARMIN, DAVID CLARK, PELTOR 
Samt iøvrigt Bendix/King, 
Rockwell Collins, Honeywell, 
Becker Avionics og mange flere 
- sikrer at du får den bedste 
PRIS, SERVICE OG GARANTI -

F.eks. 
GARMIN GPS III PILOT 
GARMIN GPS 195 
PELTOR 7006 
DAVID CLARK HI 0-13.4 

kr. 4.950.
kr. 7.600.
kr. 1.495.
kr. 2.1 SO.-

Så husk - check altid pris med Avia Radio 
inden du handler! . . .. . 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141, Københavns l ufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 
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enkeltrejser fra Ålborg 268 kr., 
fra Århus 254 kr., fra Karup 255 
kr. og fra København 222 kr. 

SAS Børnepris (2 til og med 
11 år), hvorpriserne for enkelt
rejser fra de samme byer er 
henholdsvis 268 kr., 254 kr., 
255 kr. og 222 kr. 

SAS Family, der betegnes 
som den store nyskabelse i 
SAS prisudspil. Billetterne 
gælder for ægtefælle/sambo 
og egne børn til en passager, 
der har købt en Jackpot-, Spe
cial ellerWeekendbilet. Prisen 
for en returrejse mellem Ål
borg, Århus, Karup og Køben
havn er henholdsvis 330 kr. , 
316 kr. og 317 kr. 

Alle de nævnte priser er 
totalpriser, altså inclusive 
lufthavnsafgifter og statsskat. 

Salget af de nye pristyper 
påbegyndtes den 3. marts. 

~ 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFMWIN 

A, B, I & Twill skoling samt PFT. 

Til mQdelsiderne om 
"Fantomets lillebror" i 
Flyv nr. 2-98 kan jeg 
oplyse, at XF-85 Goblin 
46-523 er udstillet i 
USAF museet på Wright 
Patterson Air Force 
Base, Dayton i Ohio, og 
den anden, 46-524, som 
Wilhelm Willersted ikke 
kender skæbnen på, er 
ifølge The Aviation 
Hobby Shop's udgave af 
The Aircraft Museums 
and Collections af North 
America af R. Ogden fra 
1988, udstillet som 
"8652" i Strategic Air 
Command Museum på 
Offutt Air Force Base, 
Nebraska. 

Med venlig hilsen 
Erik Holm 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat 
Cessna 172-1040.- inct 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets 6bnlngstlder: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okl.-marts 08.00-17.00 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnetuni-c.DK 
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Hurtigt overstået ... 
Af Jens Børsting 

Denne korte beretning handler om en ny dansk 
rekord over 100 km trekantflyvning. Det bliver 
en kort historie, for flyvningen var hurtigt over
stået- men det var en uforglemmelig oplevelse. 

Som vi alle oplevede, var efter
sommeren 1997 i Danmark 
bare helt fantastisk vejrmæs
sigt. August blev den varmeste 
i mands minde, og tilfældigvis 
var det midt i august, at denne 
flyvning blev gennemført. 

Jeg var sammen med otte 
andre Hl'ere sendt til Arnborg 
på Fl-kursus, og vi nød det flot
te vejr hele ugen. Der blev fløjet 
alle dage såvel to- som ensæ
det og i Motorfalken, og det er 
min vurdering, at næsten alle 
var mætte af loop, spind og 
termikkurvning, da ugen var 
til ende. 

Men til sagen - den 13. au
gust var dagen, hvor jeg havde 
fløjet navigationstur til Ham
mer, Brædstrup og Christians
hede og retur til Arnborg. Na• 
vigationen var forløbet udmær
ket med en kort mellemlanding 
på Christianshede, og tilbage 
på Arnborg blev jeg debriefet 
af kursusinstruktøren. 

Midt under denne debrie• 
fing kom Kaj Hvolgaard Peder
sen, som også var kursusin
struktør - denne dag på Janus 
CE - og bad mig kvittere for en 
udskrevet opgave, som vi i fæl
lesskab kort efter skulle flyve. 
Jeg noterede mig, at der var 
tale om en 100 km trekantflyv
ning og fortsatte debriefingen 
omkring Falke-flyvningen. 

Stress 

Efter beskæmmet at have 
konstateret, at de venlige 
hjælpere nu havde afmonteret 
halehjulet, og da jeg havde en 
alvorlig mistanke om, at min 
forsædepilot-kursusinstruktør 
- Kaj Hvolgaard -var med i det
te komplot, blev proceduren 
gentaget. Hood'en lukket, ro
ligt cockpitcheck mens vi nød 
solens skin direkte ind i det 45 
grader varme cockpit - han 
skulle stege lidt. 

Imponerende termik 

Fingersignal, afsted det gik i 
flyslæb til godt 400 mover Arn
borg. Her blev jeg helt klar over, 
at vi med den udskrevne op
gave:Arnborg Hangar, Holste
bro Vandkraftværk, Brejning 
vejkryds, Arnborg måske ville 
kunne sætte ny dansk rekord 
for tosædet svævefly, idet 
termikken over Arnborg var al
deles imponerende. Vi tog en 
4 - 5 m/sek. til 1.150 m, hvoref
ter vi vendte tilbage og tærsk
lede ud fra Arnborg. 

Derefter direkte tilbage til 
samme termikbobbel med det 
gode stig, som vi nu udnyttede 
til knap 2000 m. 

Kursen blev derfra sat direk
te mod Holstebro. Kaj var tak
tiker og navigatør og havde sit 
hyr med GPS-navigationsde
len, som drillede flere gange på 
opgaven, men da vi var over 
"kendt land", gik det derudaf. 

Vest for Herning tog vi 300 -

400 m i en 3 - 4 m-bobbel, hvil
ket vi efterfølgende konstate
rede, at vi ikke skulle have gjort, 
da der ca. 10 km længere mod 
Holstebro stod en 4-5-meter og 
bare ventede på vores an
komst. Den ville vi ikke skuffe, 
så vi tog den til ca. 2000 m, 
hvorfra vi gik på glid med 170 -
200 km/t til Holstebro, som blev 
vendt i ca. 1700 m. Ved kig på 
GPS-udskriften fra dette ven
depunkt ses det, at vi faktisk var 
1 km nord for vendepunktet, 
hvilket var svært at bedømme 
fra den store højde. 

Mod syd 

Kursen blev derfra sat direkte 
syd mod Brejning, men GPS'
en skiftede ikke vendepunkt, 
så Kaj måtte igen bruge alle 
sine tekniske evner - og en ræk
ke eder og forbandelser - på at 
få vendepunktet frem på dis
playet - det lykkedes kort før 
Brejning .. !! 

Hele glidet fra Holstebro til 
Brejning blev foretaget uden at 
kurve, idet vi med varierende 
hastigheder omkring 140 - 170 
km/t gled under og imellem sky
erne. 

Brejning vejkryds blevvendt 
i ca. 800 m's højde og inden for 
få hundrede meter vertikalt. Vi 
"manglede" nu 300 m's termik 
for at nå hjem til Arnborg. Ter
mikken tæt på Brejning var ikke 
imponerende, men 5 - 8 km 
nordvest for vejkrydset kunne 
vi iagttage starten på en "mo
torvej" (læs: skygade), som vi
ste os den tilnærmelsesvis di
rekte vej til Arnborg. 

De første skyer bar kun lidt, 
men kort efter kunne hastighe
den øges til 130 - 150 km/t, og Der blev påny af andre skyndet 

på mig, idet Janus'en var klar i 
første række til start til en stræk
tur. Intet usædvanligt i dette, 
idet stressfaktoren er en ikke 
uvæsentlig del af et Fl-kursus. 

Udskrift fra Cambridge GPS visende opgaven. 

Og således lettere stresset 
tog jeg plads i bagsædet af 
Janus'en, på med seler, cock
pitcheck, lukke hood'en, finge
ren op - og tipholderen be
gyndte sin vandring fremad: 
Glemt halehjul! -

Altså opnåede de andre 
det, de ville, at jeg skulle op 
med Dankortet samme aften! 
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Forfatteren 

Jens Børsting, 44 år, ansat 
ved Hillerød politi. 
Startede med svæveflyv
ning i Østsjællands Flyve
klub i 1987, nu instruktør og 
desuden aktiv i organisati
onsarbejde i Dansk Svæve
flyver Union. 1.000 starter 
og 400 flyvetimer i svævefly. 

godt 10 km fra Arnborg havde 
vi pæn overskudshøjde, hvor
for hastigheden blev øget til 
godt 200 km/t på sidste del af 
glidet. 

Rekord 

Alt i alt en lidt stresset og ret 
hurtig flyvetur, der indebar 2 
termikbobler på opgaven og 
en del skygadeflyvning. Vi hav
de gennemført de 107,3 km 
distance på 53 min. 17 sek., 
hvilket betød en hastighed på 
opgaven på 120,84 km/t. 

Den nye hastighed betød 
såvel ny dansk national re
kord, hvilket betyder hurtigste 
hastighed sat af danske pilo
ter, uanset hvorflyvningenge
ografisk er gennemført, som 
ny dansk lokal rekord, hvilket 
er en danmarksrekord, der er 
sat inden for dansk luftrum. 

Den gamle rekord, såvel 
national som lokal, var fra 
1996 og på 106,03 km/t. Så nu 
er der igen noget at kæmpe for 
i gode vejrsituationer over 
Midtjylland. 

Vejret var som nævnt helt 
fantastisk, højtryk og masser 
af cumulus over Jylland. Her
ligt at dette kunne udnyttes til 
sådan en flyvning. Også herligt 
at flyve en sådan tur med en 
rigtig god taktiker og indpisker 
og i et herligt svævefly! 

Og - ja, Dankortet måtte 
gennnem''fluesmækkeren" for 
det glemte halehjul. Godt vi 
alle sikrer hinanden og holder 
flyvesikkerheden i top. • 
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The TechStar Pro combines the latest technology and ease 
of use to give you a 7-function aviation computer and 8-
function personal organizer. All in one compact handheld 
unit. Student to Airline Transport Pilot, use it in the cockpit, 
home, office or classroom. TechStar Pro reflects the latest 
in design, technology and problem-solving capability. 
lndividual data prompts and 
an eightline LCD display 
make TechStar Pro 
simple and convenient 
to use. The intuitive, 
user-friendly promp-
ting system displays the 
necessary variables. In 
addition to basic and 
advanced arithmetic 
functions, TechStar Pro is 
designed with seven main 
aviation operating modes which offer quick and 
simple use including: 

S Time/Speed/Distance 
S Altitude/Airspeed 
S Wind 
S Weight and Balance 
s Latitude/Longitude 

Timer 
8 Conversions 

Telephone/Address 

S Personal Memo/To Do 
S Daily Scheduler 
S Trip Expense Log 
S Monthly Calendar 
s Local Time 
s World Time 

(128 cities + Zulu time conversions) 

s Calculator 
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Whether you are studying for an exam, preparing your A&P or simply in need for an 
organizer, TechStar Pro is invaluable for all these tasks and many more. 
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TechStar Pro Datalink 
Software and Cable 

Simply to use 
Backup data on your TechStar Pro 

s Edit, add and delete records from your PC 
and then download the records 

s Save time when inputting data 
Gel longer battery life on your TechStår Pro. 

KDA Service. Lufthavnsvcj :rn, 4000 Roskilde. Tli. 46 14 15 00 . Fax 46 19 1116 . e-mail kda,fr postll.tcle.dk 
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Kommentarer 
Boeing 737-500 OY-APL an• 
kom til Københavns Lufthavn 
Kastrup den 19. februar og blev 
sat i drift på Maersk Airs uden
rigsruter den 21. Det er selska
bets 10. Boeing 737-500SP-og 
Maersks 52. Boeing-fly. 

Bogstavkombinationen OY
BOM er genbrug. Den første 
OY-BOM (1986-1995) var en 
Cameron N-77. 

Ventus OY-HSX er fra 1984, 
ex D-8422, Super King Air OY
J RN fra 1976, ex F-GHYV. 

Boeing 737 OY-MAR kom 
som fabriksny på dansk regi
ster i 1995, men blev året efter 
udlejet til Tyskland som D
ADBJ. 

Metro 23 OY-NPD er bygget 
i 1994 og hentet i Malaysia { ex 
9M-BCH). Metro 23 er en for
bedret Metro 3 med stærkere 
motorer og højere fuldvægt. 
Den var tiltænkt betegnelsen 
Metro 4, men da den er certi
ficeret efter FAR 23, blev den 
opkaldt efter dette regelsæt. 

Falcon 1 O OY-PHN er den 
første af slagsen i Danmark. 
Den er fra 1989, ex HB-VKR. 

Sterlings Boeing 727-200 
OY-SEV flyver fragt for TNT 
med base i Kain og var på irsk 
register {El-SKY), inden den 
kom på dansk. Den er fra 1972, 
bygget til All Nippon Airways 
som JA8341 og solgttil Korean 
i 1984 som HL7367. 

Sun-Air's anden ATP OY
SVI er fra 1993, ex G-BUYW. 
Se i øvrigt nr. 3 side 5. 

Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

APL Boeing 737-500 28996 19.2. Maersk Air; Kastrup 
BOM Cameron 0-105 4156 26.2. Carlsberg, København 
HSX Ventus b 206 18.2. Hjørring Svæveflyveklub 
IBX Ventus 2cT 22 4.3. Ib Wienberg, Silkeborg 
JRN Beech 200 BB-364 30.1. Danish Air Transport, Vamdrup 
MAR Boeing 737-300 27833 23.1. Maersk Air, Kastrup 
NPD Fairchild Metro 23 DC-865B 23.2. Ålborg Airtaxi 
PHN Dassault Falcon 10 209 23.1. Pharma Nord, Vejle 
SEE Boeing 737-300 24463 13.2. Sterling European, Kastrup 
SEV Boeing 727-200 20571 29.1. Sterling European, Kastrup 
SVI BAe ATP 2061 3.2. Sun-Air, Billund 
XUA ASK-21 21666 2.3. Silkeborg Flyveklub 

Slettet 

OV- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AOM Airedale 12.6.* Jens K. Hansen, Ruds Vedby Solgt til Sverige 
ccz Beech 300 3.2. Alkair, Nærum Solgt til USA 
CLB Jetstream 31 2.1. Newair, Billund Solgt til Norge 
MAT Boeing 737-300 3.2. Maersk Air Solgt til Schweiz 
xco DG-400 30.1 . Ib Overgaard, Viborg Solgt til Tyskland 
XKE Mosquito 24.2. P. Søborg +, Hvalsø Solgt til England 
VES PA-42 13.2. Jysk leasing, Silkeborg Solgt til Tyskland 

*1996 

Ejerskifte 

OV- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

AIK PA-23-180 23.1. Flymøller, Haderslev Henrik Solgaaad, Horsens 
AMJ Turbulent 4.2. Erling Jensen, Billund Vagn Lauridsen, Lunderskov 
CGZ Cessna F 150L 3.2. Jesper Zangenberg, Ugerløse Center Air, Roskilde 
CYM Beech 76 22.1. K.O. Junge, Køge E, Thestrup, Ringsted + 
ESB Cessna F172M 16.2. Astrid Meyer, Odense Lisbeth Sørensen, Skive 
pyy Aerostar 24.2. North-WestAir Service, Thisted Ishøj Finans, Ishøj 
XHK St. Cirrus 3.3. Axel Frølund, Ribe Arne Boye-Møller, Esbjerg 
XJL ASW-19B 6.2. Henning Yde, Randers + Peter Rasmussen, Rønde + 

Første fly i de nye Sterling farver er denne Boeing 737-300 OY-SEE. Flyet, der er fra 1989 og indkøbt 
fra USA (ex N955WP), er indrettet til 148 passagerer og blev sat i drift den 19. februar. 



Dødsfald 

Overingeniør 
C. Holten-Lund 
Christopher Holten-Lund, der 
døde den 4. februar, 87 år 
gammel, blev civilingeniør i 
1937. To år senere kom han til 
DDL, Det Danske Luftfartssel
skab, der senere indgik i SAS. 

I 1956 blev Holten-Lund 
overingeniør og chef for SAS 
Region Danmarks tekniske af
deling, og fra 1965 til han blev 
pensioneret i 1976, var han 
SAS-ledelsens repræsentant 
hos Douglas samt SAS tekni
ske repræsentant i USA. 

BO år 

Overingeniør 
B. Helmø Larsen 
Luftfartstilsynets chef i en men
neskealder, overingeniør Børge 
Hel mø Larsen, bliver 80 år den 
17. april. 

Som nybagt civilingeniør 
blev han i 1942 ansat på Kram
me & Zeuthens flyfabrik.I1945 
blev han kontrolchef i DDL, Det 
Danske Luftfartsselskab, og 
var med til opbygning af den 
tekniske base i Kastrup, indtil 
han i 1949 kom til Statens 
Luftfartsvæsen. 

11951-52 var Helmø dansk 
repræsentant ved ICAO i Mon
treal, og i 1954 blev han chef 
for Luftfartstilsynet. Han gik på 
pension i 1986 og blev derefter 
knyttet til det rådgivende inge
niørfirma Scanavia. 

Generalsekretær 
Per Weishaupt 
Få enkeltpersoner, om nogen, 
har præget dansk luftsport så 
meget som PerWeishaupt, der 
fylder 80 år den 21. april. 

Han begyndte som model
flyver i begyndelsen af 1930' -
erne og blev hurtigt en af de 
fremmeste i Danmark. Han 
blev svæveflyver i 1942 og mo
torflyver i 194 7 (han fik A-certi
fikat, før han fik kørekort). 

Weishaupt, der er uddan
net som ingeniør, var fra 1944 
til 1946 ansat på Kramme & 
Zeuthens flyfabrik. 1946-1950 
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var han chefinstruktør i Dansk 
Modelflyver Union og indgik i 
1950 med denne i Kongelig 
Dansk Aeroklub. 

Som generalsekretær fra 
1964 til 1988 prægede PW i 
høj grad Aeroklubbbens udvik
ling til interessevaretagende 
paraplyorganisation for fritids
flyvn ingen, og han var primus 
motor i arbejdet med at organi
sere de mange nye former for 
flyvesport og andre tiltag, fx på 
det flyvehistoriske område. 

Allerede i 1946 blev han 
knyttet til Flyv som redaktions
sekretær og beklædte denne 
post i 42 år, hvor han tilrette
lagde 500 numre af bladet- det 
er vist lige til Guinness rekord
bog ! Fra 1964 til 1988 var han 
tillige ansvarshavende redak
tør - og en skrivende sådan. 

Weishaupt redigerede og
så såvel Svæveflyvehåndbo
gen som Motorflyvehåndbo
gen • og skrev selv væsentlige 
dele af dem. Hans forfatter
skab omfatter også bøger om 
modelflyvning, flytyper og 
svæveflyvning, ligeledes over
sættelser m.v. 

Denne supereffektive ar
bejdsnarkoman forlod KDA
huset i 1988. Men allerede året 
efter ramtes han af en alvorlig 
sygdom, der desværre har for
hindret ham i at realisere nogle 
af de planer, han havde lagt for 
sit otium. 

Fødselsdagen fejres under 
private former. 

60år 

Civilingeniør 
Peter Hyltoft 
Peter Hyltoft, der fylder 60 år 
den 5. april , blev civilingeniør i 
1963 og efter at have aftjent sin 
værnepligt i Flyvevåbnet blev 
han i 1965 ansat i ingeniøraf
delingen i SAS Region Dan
mark. 

11971 blev han værksteds
chef, men i 1977 forlod han for 
en tid det tekniske og blev SAS 
stationschef i Københavns 
Lufthavn Kastrup. I 1986 ud
nævntes han til underdirektør, 
og siden 1987 har han været 
chef for performance and de
ve/opment. 

Udnævnelse 

Oberst 
Karsten Schultz 

Oberst Karsten Schultz, Flyve
station Ålborgs nye chef, er 48 
år og opvokset i Ålborg. Han 
begyndte som nybagt student 
på Flyvevåbnets Flyveskole i 
1969, er hvervede pilotnavnet 
TUL og kom i 1971 til Eskadril
le 726 på FSN Ålborg, hvor 
han fløj Lockheed F-104 Star
fighter. 

1197 4 kom han på officers
skole, og da den var overstået, 
vendte han tilbage til ESK 726 
som flight commander. 

TUL var i 1982 den første 
pilot fra FSN Ålborg, der blev 
omskolet til Lockheed F-16. 
Samme år blev han næstkom
manderende for ESK 723. 

I 1985-86varTULpåstabs
kursus I og blev derefter chef 
for ESK 726.11987 var han på 
stabskursus 11, og vendte der
efter tilbage til posten som chef 
for ESK 726. 

TUL blev i 1987 sektions
chef ved Flyvertaktisk Kom
mando med ansvar for bl.a ud
vikling af Flyvevåbnets vå
bensystemer. 

11992 vendte han tilbage til 
Ålborg og var chef for operati
onsafdelingen indtil 1995, da 
han blev chef for Forsvarskom
mandoens Operationssektion. 

Den 1. februar i år kom han 
igen til Ålborg, nu som stati
onschef. 

Begynd som svæveflyver 
Hvad angår den grundlæggende skoleflyvning, vil jeg ger
ne lægge et godt ord ind for svævefly. 

Jeg har fløjet i 68 år - biplaner til Boeing 747 - heraf 36 
år i TWA. Min første soloflyvning (da jeg var 15 år) var med 
et svævefly. Jeg er stadig svæveflyver. 

Gennem min karriere har jeg benyttet mig af den viden, 
jeg har indhøstet i mine år som svæveflyver: klima, mikrokli
ma, wind shear, terrænet og dets virkninger, grundlæggende 
navigation, aerodynamik, fintfølende brug af pind og peda
ler, undgåelse af turbulens - alt sammen fordi jeg lærte om 
bølger i et svævefly. Ud af Milano brugte jeg en bølge til at 
forbedre stigningen på en Boeing 707 til at komme over Al
perne. 

Mange europæiske luftfartsselskaberforetrækker ansø
gere med svæveflyvebaggrund. Svæveflyvere lærer at op
fatte en forandret situation som ingen andre; terræn og po
sition er altoverskyggende dele af pilotens tankevirksomhed 
og planlægning. Kan I huske den Air Canada 767, der 
landede uden motorkraft? Kaptajnen var svæveflyver og 
brugte sin kunnen i denne nødsituation. 

Vi går glip af en vigtig kilde til flyvesikkerhed ved ikke at 
gøre brug af svævefly. 

Robert N. Buck 
Fayston, Vermont, USA 

(Læserbrev i Aviation Week and Space Technology). 
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~g~l~E Den flyvende hval 
Af Wilhelm Willersted 

Det var bogstaveligt talt et 
virkeligt stort fly, som Heine
mann og co. havde klar til før
steflyvning den 28. oktober 
1952 . Det fik hurtigt i US Navy 
øge- eller kælenavnet"hvalen" 
på grund af sin størrelse. 

Den amerikanske flådes 
første strategiske jet-atom
bombefly havde en spændvid
de på godt 22 meter og en 
længde på lidt over 23 meter. 
Højden var over 7 meter. "Luft
krige ren" ville altså fylde godt 
på et "normalt" hangarskibs
dæk. Men heldigvis var den 
amerikanske flåde gået i gang 
med at realisere planerne om 
at få de virkelig store super
carr iers i Forrestal-klassen 
klar til tjeneste. 

Skywarrior havde 36 gra
ders pilformede vinger, som i 
lighed med sideroret kunnefol
des, så kæmpen fyldte noget 
mindre til søs. Motorerne var 
anbragt i pods under vingerne, 
for at mekanikerne nemt kunne 
komme til dem selv i snævre 
hangarrum under dæk. 

Der var tre mands besæt-

Douglas-fabrikkens berømte fly-konstruktør Ed Heinemann, som - i 
rækken af mange vellykkede flykonstruktioner i årenes løb - blandt andet 
har tegnet den hangarskibsbaserede Dauntless dykbomber, det robu
ste Skyraider-fly og den lille, effektive, deltavingede Skyhawk-jet - der i 
øvrigt i US Navy havde kælenavnet "Heinemann«s Hot Rod"- betegner 
selv A3D Skywarrior, som det fly, han selv synes, er hans bedste kon
struktion. Flyet blev realiseret sidst I fyrrene, da den amerikanske flåde 
ønskede at føje strategisk atombombning til de operative muligheder 
som supplement eller alternativ til US Air Force«s langtrækkende, kæm
pestore B-36 atombombefly. 

Heinemann og hans stab i fabrikken i El Segundo i Californien gik 
derfor i gang med at tegne det hidtil største fly, som skulle lande på og 
starte fra et hangarskib. Flyet kunne medføre en atombombe i størrelse 
som de bomber, der blev nedkastet over Hiroshima og Nagasaki og 
satte en stopper for Anden Verdenskrig. Flyet skulle altså bære en atom
bombe, der vejede knap fem tons og kunne placeres i et bomberum, 
der målte 1,6 m x 1,6 mi tværsnit og havde en længde på knap 5 meter. 
Resultatet blev Douglas A3D Skywarrior, som beskrives i denne må
neds mode/gennemgang. 

ning: piloten, bombekasteren 
samt navigatøren , som iøvrigt 
også passede de to fjernsty
rede 20 mm maskin- kanoner, 
der var placeret i flyets hale. 

Besætningen sad sammen 
i det ret rummelige cockpit, der 

ikke var udstyret med katapult
sæder. En redningstunnel og 
en lem førte ned og ud under 
flyet. Det fik flådefolkene til at 
oversætte Skywarriors A3D
betegnelse som en forkortelse 
åf"All 3 dead"! Det var jo barske 

ord, men det var nok temmeligt 
svært at komme ud af flyet i luf
ten, hvis der opstod problemer! 

I de senere versioner af 
A3D - både radartræningsfly
et med plads til 6-7 mand i ka
binen i "bomberummet" og 
tankflyene og transportmaski
nerne med lige så mange 
personer om bord - var tunnel
len og diverse lemme de offici
elle nødudgange. 

UnderVietnam-krigen benyttede US Navy helt sortmalede Skywarrier fotofly til at afsløre Vietcongs 
bevægelser. 

Prototypen til Skywarrior var 
udstyret med to Westinghouse 
J40 turbojets på hver 3.175 kp. 
Men de viste sig ikke at være 
kraftige nok, så de blev hurtigt 
udskiftet i serie-udgaverne med 
to Pratt & Whitney J57 på 5.625 
kp hver, og så fik man mulighed 
for en max-hastighed på 1075 
km/t i godt 10.000 fods højde 
og en marchfart på knap 800 
km/t. US Navy's første strategiske atombombefly er konstrueret af den legendariske Ed Heinemann. 



Fuldlastet med bomber og 
ekstra brændstof etc. vejede 
Skywarrior næsten 40 tons! 

Douglas A3D Skywarrior 
var jo den amerikanske flådes 
langtrækkende atombombefly 
og satte som sådan - lige næ
sten fra flyet kom i tjeneste - en 
række imponerende distance
rekorder.I1956 fløj en Skywar
rior uden ekstra brændstofpå
fyldning i luften nonstop fra Ho
nolulu på Hawai til Albuquerque 

Douglas A3D Skywarrior 

i New Mexico - en distance på 
5.150 kilometer - på kun 5 timer 
og 40 minutter. 

Heinemann udviklede sit 
yndlingsfly Skywarrior i en 
række forskellige versioner, 
blandt andet til tankfly. Det var 
en sådan tanker, som fuldlas
tet i 1959 blev katapultstartet 
fra hangarskibet lndependen
ce. Med en fuldvægt på næs
ten 40 tons var "hvalen" det 
tungeste fly, som nogen sinde 
var blevet ekspederet i luften 
fra et hangarskibsdæk. Så der 
var virkelig tryk på !! 

Det var også en Skywarri
or-tanker, der i 1975 foretog 
den længste non-stop flyv
ning, som et hangarskibsba
seret fly endnu havde foreta
get, nemlig fra Rota i Spanien 
til Alameda i Californien, en di
stance på 9.817 kilometer - på 
knap 13 timer! 

Modellen fra Hasegawa er i 
1 :72, og det er et perfekt sam
lesæt af et meget spændende, 
amerikanske hangarskibsba
seret fly . 
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Det var det tungeste fly, som skulle lande på de nye, amerikanske super-carriers i Forrestal-klassen. 

Douglas Skywarriors kom 
til at spille vigtige roller under 
Vietnam-krigen, både som 
altvejrs-bombemaskiner, som 
veludstyrede foto-fly og som 
tålmodigt ventende tank-fly. 

Helt sortmalede US Navy 
Skywarriors fløj i under 100 
meters højde ind over Nord 
Vietnam og fotograferede for 
eksempel Ha Chi Minh stien 
med infra-rødt kameraudstyr 
for at afsløre Vietcong- aktivi
teter. Herunder blev et par af 
disse foto-fly skudt ned og 
eksploderede. 

Som tankfly var Skywarrior 
særdeles effektiv. Tit ventede 
fuldt lastede KA43B tankfly på 
at give brændstof til de flådefly, 
der med næsten tomme tanke 
måtte vente i kø for at komme 
til at lande på deres hangar
skib i Tonkinbugten efter an
grebs-togterne ind over Nord
vietnam. 

En enkelt episode beretter 
om nogle nerveprirrende stun
der, hvor et Skywarrior tankfly 
selv var ved at komme i van
skeligheder og løbe tør for 
brændstof. Det kunne jo des
værre ikke selv fylde sine egne 
tanke op, men heldigvis kom 
en US Air Force Lockheed KC-
130"Iige forbi"og så kunne US 
Navy- kollegaen få leveret 
brændstof. Men mens dette 
skete, dukkede en US Navy 
Crusader op. Den trængte og
så til refill, så medens dens 
madmor selv fik flydende kost 
fra Hercules-tankeren, så kun
ne Crusaderen samtidig få 
brændstof fra Skywarrior'en!! 
Det må have været et mæ
rkeligt syn at se de tre fly i hæ
lene på hinanden tæt forbun
det med brændstofslangerne! 

Der blev i alt bygget 285 ek
semplarer af Douglas A3D i 1 O 
forskellige versioner og flyet 
kom til at gøre tjeneste i US 
Navy i næsten 40 år! 

Modellen 

Skywarrior er netop udsendt i 
et herligt , perfekt samlesæt i 
skala 1 :72fra Hasegawa, som 
det var en fryd at bygge. Det 
er et fremragende sæt af Ed 
Heinemanns herlige fly- og jeg 
kan varmt anbefale"hvalen"til 
samlingen! • 

Data for Douglas A3D 
Skywarrlor: 

Motorer: 2 stk. Pratt & Whitney 
J57-P-10 
Spændvidde: ......... ........ 22,1 m 
Længde: ........................ 23,3 m 
Højde: .............. .............. 7,17 m 
Tornvægt: ................. 17.875 kg 
Fuldvægt: ................. 39,195 kg 
Max.hastighed ......... 1075 km/I 
March-hastighed: ....... 796 km/I 
Tophøjde: ................. 37.000 fod 
Stigelidtil 
30.000 fod: ........... 8,4 minutter. 
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KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsomrtide 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 98 29 36 36 Internationalt 
Bent Holgersen (næslfmd.) 75 36 08 25 Teknik/miljø 
Dan Vendelbo 46186909 
Palle J. Christensen 86 67 40 48 Public Relations 
Vagn Jensen 86441133 Uddannelse 

KDA Repræsentantskabsmøde 
1998 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 oo 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail : dlu@post8.tele.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 
Telefon 74 84 82 80 
Fax 7551 8342 
E-mail : jth@post3.te1e.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterhoitvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.; 97 14 93 25 
WEB-adr. : www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 

Team Danmark 
I Team Danmarks kandidatgruppen er følgende optaget: 

Kongelig Dansk Aeroklub afholder det årlige repræsentant
skabsmøde lørdag den 18. april kl. 1000 på Svæveflyve
center Arnborg, Fasterholtvej 10, Arnborg, 7400 Herning. 

Louise Crandal, paraglider 

Lars Bo Villumsen, faldskærmsspring, individuelt 
Pernille Lykke, faldskærmsspring, individuelt 

En halv time inden mødets start afholdes møde for de 
direkte valgte medlemmer, der på dette møde vælger deres 
repræsentanter til selve repræsentantskabsmødet. 

Årsberetning vil blive fremsendt til unionerne og til de 
direkte medlemmer, der ønsker det. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Hojhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær· LuttkaptaJn Erik Thrane 

Sekretanal:Vester Fanmagsgade 7,4 .• 1606 Kobenhavn V 

Foreningens 80. generalfor
samling blev afholdt den 17. 
februar på Royal Hotel med et 
ret stort antal deltagere. Ge
neralsekretæren oplæste for
manden beretning, idet denne 
desværre var forhindret i at 
deltage. Nettotilgangen af 
medlemmer havde i 1997 væ
ret 46, hvilket var absolut til 
fredsstillende. Endnu en gang 
havde der været et rekordstort 
antal deltagere til årsfesten -
nemlig 219. 
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Kasseren gennemgik de 
reviderede regnskaber og fik 
efter et par opklarende spørgs
mål godkendt såvel forenin
gens som de to tilknyttede 
fondes regnskaber. Danske 
Flyveres fond havde i 1997 
uddelt legater på ialt 103.500 
kr. og dermed næsten 2,5 mil
lioner i årenes løb. Bestyrelsen 
måtte a.h.t. økonomien foreslå 
en forhøjelse af kontingentet 
fra 275 kr. til 31 O kr. Kontingen
tet blev sidst forhøjet i 1994 fra 

Stil/Præcisionsholdet bestående af 
Alex Elkjær, Bjørn Stephensen, Michael Petersen, Steen C.M. 
Reinert og Flemming Kallehave. 

235 kr. Indskuddet blev sidste 
år forhøjet til 300 kr., hvilket 
bestyrelsen foreslog fastholdt. 
Begge forslag blev - omend 
uden stor entusiasme - god
kendt af forsamlingen. 

Major Oluf Eriksen, direk
tør Niels Birkemose Møller og 
oberstløjtnant Anker S. Søren
sen var på valg. Af disse ønske
de Oluf Møller ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslog oberst 
Karsten Schultz og fra et med
lem blev flyvestyrmand Max 
Klinker foreslåettil erstatning for 
Oluf Eriksen. Den efterfølgende 
afstemning gav som resultat at 
Birkemose Møller og Sørensen 
blev genvalgt og Karsten 
Schultz nyvalgttil bestyrelsen. 

Major S.K. Hermansen 
havde indsendt et forslag om 
en tilføjelse til formålsparagraf
fen. Forslaget blev drøftet ret 
indgående, men diskussionen 

endte med at Hermansen trak 
det tilbage mod et løfte fra 
bestyrelsen om endnu en 
gang at tage det under be
handling. 

Under eventuelt fik major 
Oluf Eriksen en stor og meget 
velfortjent tak for de 12 år han 
har deltaget i bestyrelsesar
bejdet. Den flyhistoriske ind
sigt han er i besiddelse af har 
hele foreningen nydt godt af og 
været til uvurderlig hjælp for 
bestyrelsen. Oluf blev da også 
aftvunget et løfte om også i 
fremtiden at ville bistå med re
levante oplysninger "om det 
der var". 

Bestyrelsens forslag om at 
henlægge året skovtur til FSN 
Værløse som i år er vært ved 
Åbent Hus blev velvilligt mod
taget af generalforsamlingen. 

Næste arrangement: Skov
tur den 14. juni 1998. 
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Formand: Dagmar Theilgaard 
ur. arb. 

~u- Næstformand: Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75518755 
9714 53 73 
864411 33 
53 6773 05 
53 615250 
98421599 
46 5904 02 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Oyvad Jorgensen 

Toltlundgårdvej 12, 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl. : Richard Matzen 

Repræsen
tantskabsmøde 
afholdes søndag den 25. april 
kl. 10 i Odense Lufthavn. Ind
kaldelse er sendt til klubberne 
sammen med årsberetning. 

Der skal vælges to nye 
medlemmertil bestyrelsen, da 
Mogens Thaagaard er udtrådt 
af bestyrelsen i januar pga 
sygdom, og Dagmar Theil
gaard ikke genopstiller. 

Tilmelding senest fredag 
den 24. april til DagmarTheil
gaard, se ovenfor. 

Efter mødet vil der blive 
orientering om de nye certifikat
bestemmelser ved Hans Birk
holm og Statens Luftfartsvæ
sen. 

Konkurrencer 
DM i præcisionsflyvning skulle 
- som tidligere offentliggjort -
have været afholdt i Sindal, 
men pga. en militærøvelse har 
det været nødvendigt at bytte 
lidt om. DM vil blive afholdt den 
23.- 24. maj et andet sted, og 
Air BP Rally i Sindal den 8.- 9. 
august. 

Louis Rovs Hansen 
BJarne Hammer 

FAI General 
Aviation Com
mission 
Vagn Jensen er blevet valgt til 
vicepræsident i Federation 
Aeronautique lnternationale's 
General Aviation Commission. 

Vagn Jensen er endvidere 
blev valgt til præsident for den 
internationale jury ved Ver
densmesterskabet i præcisi
onsflyvning. Mesterskabet af
holdes i New Zealand i februar 
1999. 

Nye promille
grænser 
Vær opmærksom på, at det 
ikke kun er promillegrænsen 
for bilkørsel der er sat nedl 
Promillegrænsen for at sætte 
sig bag pinden eller roret i et 
fly er sænket til 0,2. 

(Trafikministerens lov nr. 
1114 af 29. december 1997). 
Loven kan købes bl.a. hos SLV. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Midtjysk Air Rally 
Lørdag den 18. april 1998 
Herning Flyveplads EKHG 

Herning Motorflyveklub indbyder hermed igen til Midtjysk Air Rally. 
Det er nu 4. år i træk at stævnet afholdes og for hvert år er der 

Sted: 
Dato: 
Mødetid: 
Regler: 
Præmier: 
Gebyr: 

kommet flere deltagere. 

Herning Flyveplads, EKHG 
Lørdag den 18. april 1998, alternativt søndag den 19. april 
Der afholdes briefing præcist kl. 09.00 
Konkurrencen afvikles efter DMU's DM regler 
Der vil være pokaler til de første tre i hver klasse 
For at give så mange som muligt mulighed for at 
deltage opkræves et meget begrænsetdeltagergebyr, 
ligesom Herning Flyveplads igen i år ikke vil opkræve 
landingsafgifter for de deltagende fly 

Tilmelding: Herning Flyveplads, tlf. 9714 12 44. Ved tilmelding opgives 
TAS ligesom det oplyses om der er flere hold, der flyver i 
samme fly. 
Tilmeld jer straks, men senest fredag den 10. april. 

Mød op til denne dag og få en masse snak med andre piloter, få 
trænet til andre navigationskonkurrencer eller brug stævnet som god 

træning i airmanship og vedligehold af dine flyvekundskaber. 
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Svæveflyvekonferencen 
på Trinity ved Snoghøj den 7.-8. februar 

Niels Løn var leder af konferencen istedet for Tonny Henriksen, 
der var sygemeldt. Der var 96 deltagere til en god konference 
med særdeles interessante foredrag. Erik Hoften har fotograferet 
nogle situationer fra konferencen. 

Helge Hald, DSvU, under fo
redraget " Bliver vi klogere af 
andres fejl ?" 

Gustav 
Binderkrantz 
og Niels Løn 
diskuterer 
videre. 

Bruno 
Gantenbrik og 
Gerhard 
Waibel i 
diskussion om 
nye konkur
renceformer. 
Jan Schmeltz 
Petersen var 

Gerhard Waibel taler om 
Alexander Schleichers nyeste 

konstruktioner 
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Forsikringsklubben fylder 25 år 

Den 19. april 1998 har danske 
svævefly fløjet i 25 år under 
"beskyttelse" af eget forsik
ringsselskab. 

11973 indledte Dansk Svæ
veflyver Union et samarbejde 
med GF-forsikring A/S i Oden
se. Der blev dannet en forsik
ringsklub, hvor Unionens klub
ber og medlemmer kan tegne 
kaskoforsikring for deres svæ
vefly. 

KFF 

Før denne forsikringsklub blev 
en realitet, havde daværende 
Svæveflyveråd I KDA og ud
valg haft flere forslag fremme. 
De første forslag var til debat i 
1967, men faldt på et ekstra
ordinært repræsentantskabs
møde i begyndelsen af 1968. 
I begyndelsen af 1972 be
gyndte et nyt udvalg at arbejde 
for dannelse af en "Katastrofe 
Forsikrings Forening" (KFF) 
fordanske svæveplanerunder 
KDA. 

Baggrunden for den store 
interesse fra Svæveflyverådet 
til at få løst forsikringsspørgs
målet for svæveflyene var, at 
de etablerede forsikringssel
skaber forlangte en ganske u
blu præmie for kaskoforsikring 
af svævefly, normalt omkring 
1 0% af flyets værdi. Derfor var 
der så godt som ingen svæve
fly kaskoforsikret. Skulle en 
klub låne penge i banken for 
at købe et fly, måtte hele be
styrelsen kautionere for lånet 
pga. den manglende forsik
ringsdækning. Dengang var 
det en katastrofe for en klub at 
miste sit skolefly. 

Udvalget fra 1972 havde til 
repræsentantskabsmøde den 
24. marts 1973 i Nakskov for
beredt et skitseforslag om 
dannelse af en kasko / kata
strofe forsikringsforening un
der Svæveflyverådet / KDA. 
På mødet den 24. marts kunne 
man oplyse, at der var kommet 
kontakt til GF-forsikring gen
nem svæveflyveren Ole Borch 
(taksator i selskabet). Denne 
kontakt mundede ud i, at Svæ
veflyverådet aftalte med GF om 
en kaskoforsikring med start fra 
den 1. maj 1973. Som grundlag 
for forsikringsbetingelser blev 
udvalgets udarbejdede skitse
forslag benyttet. 
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God start 
I 1973 faldt påsken tidligt. Det 
blev klaret ved, at forsikringen 
allerede kunne træde i kraft fra 
skærtorsdag den 19. april for 
125 fly. Siden voksede antallet 
af fly stille og roligt. Ved ud
gangen af 1997 var der 320 
fly forsikret til en værdi af ca. 
66 mill . kr. 

I de 25 år har forsikrings
klubben taget sig af 388 ska
der til en samlet skadeudgift på 
ca. 12,4 mill. kr .. I samme pe
riode har forsikringstagerne 
fået tilbagebetalt 34,54% (9,6 
mill.) af deres indbetalte præ
mie.For 1997 alene er bonu
sen på 50,93%. 

Svæveflyverådets fremsy
nethed ved at sikre forsikring
klubbens tilblivelse gjorde det 
muligt for klubber og privateje
re at få fuld gavn af glasfiber
alderen, der accelererede op 
gennem 70-erne ved at kunne 
købe nye fly. Det kunne gøres 
til billige forsikringspræmier og 
uden bestyrelsemedlemmers 
kaution i banken. 

I de seneste år har andre 
selskaber vist interesse i at til
byde en særdeles lav præmie 
i de mest risikofrie grene affor
sikri ngklubbens område til 
gavn for nogle få svæveflyve
re. Forsikringsklubben har hid
til ført den politik at have sam
me tilbud til både de erfarne pi
loter og uddannelsesflyvnin
gen. Forsikringsklubben regner 
med i den nærmeste fremtid 
også at kunne matche de sær
lige billige tilbud, der er på mar
kedet. 

Vores partner gennem 25 
år, GF-Forsikring A/S, og for
sikringsklubben vil fejre jubilæ
et ved en reception på 

Svæveflyvecenter Arnborg 
fredag den 24.april 1998 kl. 
14.00 til 16.00. 

Vi håber at se mange, som 
er interesseret i vores forsik
ringsarbejde. Foruden medar
bejdere og ledelse fra GF
forsikring regner vi med at få 
samlet forskellige personer, 
der i det daglige og på ledel
sesplan har noget at gøre med 
forsikringsvirksomheden. 

Forsikringsklubben 
Ole H. Didriksen 

Repræsentantskabsmøde 
i Dansk Svæveflyver Union 

Unionens ordinære repræsen
tantskabsmøde blev ·afviklet 
den 28. februar 1998. 

Der var op til mødet ud
sendt en skriftlig beretning, 
regnskab for 1997 og budget 
for det kommende år samt for
skelligt statistikmateriale. 

I den mundtlige beretning 
blev især problematikken om
kring det vigende medlemstal 

·i klubberne drøftet. Debatten 
på mødet blev god, konstruktiv 
og engagerende, og viste, at 
det altovervejende problem er 
at fastholde de medlemmer, 
som allerede er i klubberne. 
Der er en rimelig tilgang af nye 
medlemmer, men såvel unge 
som ældre nytilkomne "siver" 
ud af klubberne igen. Som føl
ge deraf må der gøres en ind
sats for at tilbyde medlemmer
ne nogle vilkår, så de har lyst 
til at fastholde tilknytningen til 
klubberne - også i perioder, 
hvor de måske ikke lige har lyst 
eller mulighed for at dyrke 
svæveflyvning i større grad. 

Der bør derfor ses på lov
bestemmelser såvel i Unionen 
som i klubberne, ligesom ind
skudspolitikken i de enkelte 
klubber må overvejes. Desu
den kunne nye typer af klub
medlemsskab, hvor der alene 
gives mulighed for at holde 
kontakten med klubben ved 
lige og sikre certifikatet gen
nem årligt PFT, overvejes. 

Unionen vil i løbet af de kom
mende måneder analysere de 
praktiske problemer omkring 
disse spørgsmål og drøfte em
net på et møde for klubbernes 
formænd i løbet af sommeren. 

Gennem en lang årrække 
har det været forsøgt, at få 
lempeligere helbredskrav god
kendt for svæveflyvning. Der 
har desuden været gjort inten
sive forsøg på at få forlænget 
intervallerne mellem helbreds
undersøgelserne. Ingen af de
lene er dog lykkedes hidtil. 

Der er nu en ændring af 
reglerne for intervaller på vej. 
Der vil formentlig blive tale om 
længere intervaller for de yng
re aldersgrupper, mens de æl
dre stadig skal til læge hvert 
år. De ældste { over 65 år) trues 
af halvårligt undersøgelser. 

Unionen vil gennem for
handlinger med Statens Luft-

fartsvæsen forsøge at påvirke 
såvel helbredskrav som inter
valler i en for svæveflyverne 
positiv retning. 

FLYSIK-arbejdet i klubber
ne og Unionen bærer nu frugt. 
Vi har kunnet konstatere en 
positiv udvikling i antallet af 
havarier og hændelser, hvorfor 
arbejdet med FLYSIK vil blive 
videreført i årene fremover. 
Det forventes desuden, at det 
nye fag i teoripensum, "Menne
skelig ydeevne og begræns
ning"vil give piloterne størrebe
vidsthed om egne evner og for
måen og dermed yderligere vir
ke positivt på havari- og hæn
delsesudviklingen. 

Økonomien i klubberne og 
Unionen er afhængig af med
lemsudviklingen, hvorfor der 
for tiden spores vigende ind
tægter. Også Danmarks Idræts
forbund har vigende indtægter, 
idet revisonen af Tips- og Lot
toloven efter al sandsynlighed 
vil betyde en nedskæring af 
DIF's tilskud derfra. En sådan 
nedskæring påvirker også 
Dansk Svæveflyver Union, 
hvorfor aktiviteterne i årene 
fremover naturligvis må tilpas
ses de økonomiske muligheder. 
Bedst ville det være, om med
lemstallet i klubberne og Unio
nen kunne øges, så alle aktivi
teter kan fortsættes uden be
grænsninger. 

Svæveflyveklubberne fik 
indtil 1997 benzinafgiften re
funderet fra Toldvæsenet, når 
den indkøbte benzin blev an
vendt til flyoptræk. Toldvæse
net meddelte imidlertid op til 
sæson 1997, at denne ordning 
var ophørt. Unionen reagere
de naturligvis derpå, idet den 
ophørte refusion var begrun
det i landbrugsordningerne, 
hvorimod der ikke var sket 
ændringer i afgiftsrefusioner 
for flybenzin. Direktoratet for 
Toldvæsenet fastholdt sit af
slag, men sagen er nu af Uni
onen sendt direkte til Skatte
ministeren til behandling. 

Aktiviteterne på Svævefly
vecenter Arnborg ønskes ud
videt med flere klublejre og 
svæveflyveturister. Derfor vil 
de nordtyske svæveflyveklub
ber blive indbudt til svævefly
veophold på Arnborg i den del 
af sæsonen, hvor centret er 
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mindst belastet af andre aktivi
teter. 

Med ansættelse af en fast 
centerleder skulle servicen på 
stedet gerne svare til bruger
nes forventninger, og med stør
re aktivitet på centret vil der 
også gives økonomisk grund
lag for en udbygning af centrets 
faciliteter. 

Der er udsendt et fyldigt re
ferat fra Unionens repræsen
tantskabsmøde, som interes
serede kan studere i detaljer. 
Fremmødet til dette års repræ
sentantskabsmøde var flot, idet 
de mange klubrepræsentanter 
repræsenterede 95 af 115 mu
lige stemmer. 

Jens Børsting blev genvalgt 
som formand for Dansk Svæ
veflyver Union, og som ny i be
styrelsen valgtes Bent Holger
sen som politisk ansvarlig for 
Svæveflyvecenter Arnborg. 
Øvrige bestyrelses- og supple
antvalg var genvalg. Ny revisor 
blev Ole Bay Jensen, og som 
revisorsuppleant valgtes Hel
muth Egsgaard, Herning Svæ
veflyveklub. 

Dansk Svæveflyver Unions 
"kammeratskabspokal" blev 
tildelt Eli Nielsen, Nordsjæl
lands Flyveklub, som har haft 
en helt utrolig svæveflyvekar
riere. Blandt andet havde Eli 
Nielsen i 1997 50-års jubilæ
um som instruktør. 

Efter Unionens repræsen
tantskabsmøde blev der holdt 
tilsvarende repræsentant
skabsmøde i GF-forsikrings
klubben. Der er allerede til for
sikringstagerne udsendt refe
rat fra dette møde. 

Nyt fra hoved
bestyrelsen 
DM i klubklasse er nu god
kendt af Danmarks Idrætsfor
bund, og allerede i indeværen
de år vil der blive afholdt offi
cielt DM i denne klasse. 

Det er samtidig til drøftelse 
internationalt, om klubklassen 
skal have sit egetVM. Hvis det 
bliver godkendt, vil første VM 
formentlig blive afholdt i Au
stralien. 

Interessen for kunstflyv
ning er stigende i Danmark. En 
gruppe af piloter har i Sverige 
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indhentet erfaringer fra afvik
ling af mesterskaber, og DSvU 
har bevilget et tilskud til uddan
nelse af danske dommere. 

Når denne uddannelse er 
på plads, vil gruppen af kunst
svæveflyvere afvikle et uoffi
cielt DM, hvilketforventes gen
nemført allerede i 1998 på 
Svæveflyvecenter Arnborg. 

Hovedbestyrelsen arbejder 
for øjeblikket på at muliggøre 
udsendelse af klubmeddelel
ser m.v. via e-mail og/eller te
lefax. Forslaget derom kom fra 
Øst Sjællands Flyveklub, som 
har vurderet, at der er mange 
portopenge at spare ved en 
sådan ordning, ligesom distri
butionen internt i klubbestyrel
serne vil blive betydeligt lettere 
via e-mail. 

Såfremt et bredt udsnit af 
klubberne kan modtage e
mail, vil en sådan ordning 
formentlig blive iværksat. 

Som bekendt er promille
grænsen for førere af motor
køretøjer den 1. marts 1998 
ændret fra 0,8 til 0,5 promille. 
I samme åndedrag er promil
legrænsen for førere af luftfar
tøjer - herunder svævefly- æn
dret fra max. tilladt O ,39 til 0, 19 
promille. 

/Jens Børsting 

Meddelelser 
fra Unionen 

Nr. 12 af 16.02.98 
Rettelse til meddelelse nr. 05. 

Nr. 13 af 16.02.98 
Ad repræsentantskabsmøde 
28.02.98: Årsberetning, regn
skab m.v. 

Nr. 14 af 23.02.98 
Unionshåndbogsrettelser 
nr. 1/1998. 

Nr. 15 af 02.03.98 
Alkohol og flyvning. 

Nr. 16 af 02.03.98 
Efteruddannelse af instruktø
rer. 

Nr. 17 af 02.03.98 
Referat af HB-møde 26.01 .98. 

KALENDER 
Svæveflyvning 

10-19/4 
18-23/5 
21-31/5 
22/6-10ll 
30/5-14/6 
6-13/6 
22/6-4ll 
28/6-10ll 

6-11ll 
13-23ll 
18ll-2/8 
15-16/8 
7-23/8 
27/2-99 

Ballon 
19-24/5 
19-27/6 

20. lnt'I Svæveflyvekonkurrence, Hockenheim 
Eskilstuna lnt'I Open '98 
DM, Arnborg (chef Kaj Fredsø Pedersen) 
EM klubklasse, Tjekkiet 
German Gliding Championship 18 m, Mengen 
SM, Slaglille 
NM juniorer, Norge 
Flat Country Gliding World Cup 1998, 
Szeged i Ungarn 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 
Repræsentantskabsmøde 

DM, Kolding 
EM i Katrineholm, Sverige 

Drageflyvning/Paraglidning 
7-10/5 
21-24/5 
30/5-9/6 

2-12/7 
20-26/6 
11-18/7 
12-25/7 
19-25/7 
24/7-9/8 
10-23/8 
12-16/8 
19-22/8 
7/11 

1. afd. af DM paragliding, Fasterholt 
1. afd. af DM drageflyvning, Fasterhalt 
For-VM paraglidning, Østrig 

For-VM drageflyvning, Italien 
2. afd. af DM drageflyvning, Fasterhalt 
Venø-lejr og Skrænt DM, Venø 
EM paragliding, Spanien 
Veteran Games, Fasterhalt 
EM drageflyvning, Slovakiet 
VM drageflyvning (kvinder), Ungarn 
løkken Open paragliding, løkken 
2. afd. af DM paragliding, Fasterhalt 
Repræsentantskabsmøde, Fasterhalt 

Motorfl vnin 
25/4 
8-10/5 

8-10/5 
23-24/5 
29-31/5 
11-14/6 
26-28/6 
8-9/8 
15-23/8 
22-23/8 
3-17/10 

DMU Repræsentantskabsmøde, Odense Lufthavn 
Kursus og træning i konkurrenceflyvning, 
Ljungbyhed Sverige 
DMU-tur til Litauen 
DM i Præcisionsflyvning 
Nordisk flytræf, Mariehamn Ålandsøerne 
KZ Rally, Stauning 
NM i Præcisionsflyvning, Randers 
Air BP Rally, Sindal 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 

8-10/5 
30/5-1/6 

5-7/6 
20-21/6 
11-17/7 
11-17/7 
20-25/7 
8-9/8 
3-12/9 

JFM Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
JFM Open, Formations Skydiving, Vamdrup 
Flyveplads 
SM Open, Stil & Præcision, Maribo Flyveplads 
Fyn Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
DM Formations Skydiving, Landscenter, Vamdrup 
DM Stil & Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Mini DM Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 
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PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 38 46 65 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

Helicoøer Advennues Ine. {HAi) 
fra San Francisco, California: 
• Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J. J og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

Comair Avjation Aca~ 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
*J-1 ogM-1 Visa 
• Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

First Officer Programs ved GTA 
fra Miarni, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

* Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* Flyver internationalt og i USA 
* Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Slcytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 516208 % 
E-mail: seglend@online.no 

EKGH 

GRØNHOLT AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Grønholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi: 4848 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

på UL-Nyt: 
-Dansk Ultralet Flyverunions blad 
med nyheder og stof om ultralet 
flyvning i Danmark. Kun kr. 200,
pr. år. Bestil et 
abonnement i 
dag: Ring eller 
send en fax til 
sekretariatet 
på telefon 
74822021, 
eller fax nr. 
74822400 - ........ 

A-INSTRUKTØR 

Til den kommende 
sæson søges: 

2 A-instruktører 

Skri~lig 
henvendelse til: 

Bil~ ~ 
Air Center AIS 

Box 6, Lufthavnsvej 43, 
7190 Billund 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,·. 

Henv. Niels Kjær 
Tif. 4059 3059 

SPARTACUS 

Kontaktannonce 
Jeg er en ensom, men absolut velplejet, lille motorflyveklub på Aars flyveplads, der 
søger kontakt med nye friske medlemmer til fast parforhold og gensidig hygge. 
Jeg har et godt helbred, en fornuftig medlemskare, sunde interesser og en anstrengt 
bankrådgiver. 
Hvis du er pilot, eller flyveinteresseret • måske begge dele, synes jeg, du skal skynde 
dig at ringe til min formand på telefon 98651030 og høre om vi ernogetfor hinanden. 
Motorflyveklubben Himmerland har hjemsted på Aars flyveplads, hvor der er fine forhold 
for GA flyvning. Asfaltbane, lys, told og svært rare mennesker. 

Nu i ny udgave! 
The Naval lnstitute 
Guide toWorld Military 
Aviation 1997-1998 
Rene J. Francillon 
Beskriver 316 flytyper og 
46 typer helikoptere fra 169 
nationer, 884 sider i stort 
format 31 x24 cm, ca 1.700 
il/ustr. i s/h, indbundet. 

Pris kr. 2.000,· 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København k 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

T I L SALG 
Piper PA-28-140 OY-BKS 1969 
LDB til jan. år 2000, IFR reg. 2 stk. 
KING 155 760 kanals King Trans
ponder KT 76A mod.C King DME 
KN 64, Bendix ADF TI 5785 aldrig 
havari. Motor: 1620 t. total adsk. 
1996. Original maling, med hjulskær
me. Et helt igennem reelt fly. 

Pris: kr. 220.000,
evt: 7 parter på EKHV 

Cessna 150 F 1965 OY-DKV 
LDB deponeret, udløber 19/4 '98. 
Motor defekt og adskilt, 2038 t. Hele 
flyet trænger til maling. 

Pris: kr, 50.000,· 
Afltentet uden garanti. 

Faldslærmsdør til Cessna 172 
og diverse paneler 

Pris kr. 3.000,-

I(@) 
FLYMØLLER 
Haderslev Flyveplads 

Tlf. 74 52 86 40/Fax. 74 52 85 86 

Sælges 
Cessna 150 årg. 1976 

Motor RR 0200A 
TT 5365 

Henv. 86 62 89 89 

11 ;! 
a! zæ z i!i RD EQUIPMENT 
1:1 « Skowej 40 . 4622 Havdrup 

li 41f1aø&ioø 
Beech 
Hawker 

Beechcrafl 

Scandlnavia A/S 

1981 Piper Seneca li for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN90 
GPS lied to HSI, Stonnscope. 

Fully de-iced, total lime 2055 hrs 

Phone +45 461418 00 
Fax+ 45 461418 01 

Authorized Raytheon Aircrah Company 
Dealer for Scandinavia and the Ukraine 

Piper Seneca IITurbo sælges 
Privat forretningsfly med digital 
instrumentering, 2x760 radioka
naler og komplet afisningssy
stem, intercom og termostatsty· 
ret varmeanlæg. Pris kr.495.000. 
Club Air 38 74 11 81 

FLY
finansiering 

RING 
97 72 5711 



Steph,m Aucr 
Fir~t Officer 
l.a,ulaA" 

John Barbas 
Capt,nn, f-1,ght Tramcr 

USAtTU'a] S 

B.,r,y Rochc 
P1lo1 

Ptrrolcum H~bcoprers Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronaucics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
min, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot markctplace. 

We offer college degree options, assistance withJ-l/M-1/F-l visas, hous
ing, transportacion and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE WILL 

SIERRA ÅCADEMY OF ÅERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Wch: WW\\1.sierraaca<l~my.com 

Email: a<lmissions@sicrraacademy.cl)ffi 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechanic & Dispatcher Training Programs a/so availab/e. 

Till salu 
Astir CS 1976. 2740 tim./ 

4306 st. Bra skick. 
Ny huv och nytt stiill 1997. 

Kontakta Gunnar Nordin. 
Tel/fax +46 418 12688 

Helikopter opflyvning i USA 
Har du brug for opflyvningstimer 
på helikopter? Få dem i smukke 
omgivelser i nærheden af Rocky 
Mountains i Colorado. Kontakt 
Anton Lei på tlf. 4017 6644 og 
få mere at vide om pris og 
helikoptertype. 

DANMARK 
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi varetager 
General Aviation 's interesser 
i Danmark og internationalt 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155. Fax 4619 1156 

E-mail: http:/ /www.aopa.dk 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

PIPER CHEROKEE 
PA-28/140 1968 sælges 
VFR flyver total airborne 7.350 timer. 
750 timer efter fabriks-nulstillet Lyco
ming motor 150 hk. Chruise-propel 
= 115 kt. Nypolslrede sæder med nyt 
betræk. King radio, VOR og Bendix 
AOF for nat-VFR. Heloplakeret i 1995. 
Pris kr 139.(XXJ. C/ubAir 38141181 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

Cessna 172 sælges 
Skyhowk 11 1987. Motor 
Lycoming 0-320 H2 AD 160 BHP. 
Longe Range Tonks - 54 Gal. TT 
2700- motor 500. IFR udstyret. 
stationeret EKTS. 
Henv. Leif Pallesen, 
tlf. 9292 6000. Fax 9792 6247 

KØB/SALG/LEJE 
1991 
1994 
1977 
1993 
1981 
1980 
1978 
1994 
1993 
1981 
1991 
1995 
1995 
1993 

Citation 550 ........................... ... TT 1800 
Citation 525 .............................. TT 1000 
Citation 501, smoh 1100 .......... TT 4600 
King Air 8200 ................ ............ TT 1250 
King Air 200C. ... ....... .......... .. ..... TT 5200 
Metro li, ............................... TT 13050 
Navajo C, smoh 100 ................. TT 1900 
Seneca IV ....... .... ......... .. ....... .... TT 400 
Seneca 111 .... ........ ............ .......... TT 950 
PN 68C, smoh 200 ...... .............. TT 2000 
Bonanza F33A. ............ ........ ...... TT 850 
Mooney Bravo ...................... TT 120 
Mooney Ovation ... ...... ............. TT 900 
R44 Helicopter ......................... TT 500 

Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 
Enkelte sælges til langt under normale listepriser 

Kontakt os for yderligere informationer 
28 års erfaring 

MOONEY MMC ENGLAND 
London Biggin Hill Airport, England 

E-mail: FFASLTD@aol.com 
Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 
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Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumenlbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR=Sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG::begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR=tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB•INmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOLING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Ao6klde, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåslnge Ayvuplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 1 o. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A-teorl. 

ALLERØO FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TI!. 4817 7915, Fax 4814 0148 
lntemet:www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, BEulN·BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
nt. 46 19 08 07, tax 4619 08 37 
Odeose Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N·BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver BIi og D: Center Air Groond School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lutthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Til.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AIHNITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT• 
A, B, I, Twm.Teon: A, B+I, D, N-BEG/BEG·VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
n r. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT,A. Teon: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
LutthavnsveJ 32, 4000 Roskilde, IH. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnilio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
Jelhelikopter, PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
HangarveJ E12, Roskilde Lutthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling IH Jelhelikopter mel. 1e1 fundamentalt, s,mulerel I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
HangarveJ A 12, Roskilde Lutthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 4619 05 15 
Teon: A, Bl I+ D gennem Skolen tor Civil Piloludd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, instruktør, N-BEG-VFR, 
omskoling, s,mulalor, bannerslæb Speoale: US·konvertennger. 
Kornmunikabon: N-BEGJBEG VHF og morse GEN gennem 
Skolen for Civil P1lotudd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
LutthavnsveJ 50, 4000 Roskilde 
TIi. 46191555, fax461916 50 

Karup, tlf. 97 1 O 01 55, fax 97 10 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Tumoprop saml PFT 
Teori:A, A/1, BIi, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
nr. 40 46 1510 
A-skoling, omskoling, kunst1lyvrnng, A-PFT, halehjul• og 
spinkursus 
e-mail: rf@aerobalic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lutthavn, 4000 Roskilde 
Tif.46191630, fax46191115 
Teori: All , BIi, D. (koncessionshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meleorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Ayvetelefonislbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factor,; and limllations, PFT-kurser saml alle former for 
fagkurser. Undervisning pnmært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
LutthavnsveJ 60, Roskilde Lutthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Ill. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konvertenngs•kurser. Andre luttfartsuddannelser tilbydes etter 
ahale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisnings• 
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lutthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoletlyvmng til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til A saml N•BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lutthavn, Lutthavnsve1 136, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-molors omskoling 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, LutthavnsveJ 43, 7190 Billund, TI!. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twm, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEG/BEG-VHF 
US konvertennger 
Omskoling til bannerslæb/Hyslæb 
BaSIC Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søtly 

KARLOGAIR 
Senderborg Lufthavn 
6400 Senderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lutthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N·BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
LutthavnsveJ 35, Billund Lutthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR samt PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling lil jelhelikopter incl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træmng som mlegrerel del af I-program på hefikopter 

NORTH FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lutthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 9817 3811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twm, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling aUe enmotorede. 
Teon: A, N·BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Slaumng Lufthavn, 6900 SkJern, Ill. 97 36 92 06 
Karup Lutthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twm, instruktør, Teon: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ lekntsk og praktisk 
undervisning på tiere turbo og jet typer 
(konssesSIOllShaver BIi og D: FTS) 





AVIA RADIO 
I FORÅRSTILBUD PÅ GPS! I 
Nu skal der flyves, og 

GA RM IN er i forårshumør 
- så vi kan tilbyde årets suverænt 
mest solgte modeller ti-:...1 _ _...""".:::! 

specialpriser, 

nemlig: 

GARMIN GPS 195 
GARMIN GPS III PILOT 

kr. 6.995.
kr.4.495.-

Dette tilbud er kun e,ældende, hvis du har bestilt 
din GPS senest onsdaf d. 13. mai 1998 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

Prøv f.eks. vores nye letvægts
starter fra Electrosystems. 
Den vejer under halvdelen af 
konventionelle startere og 
yder 65% mere effekt. Kræver 
ingen STC eller modifikationer. 
Bare "plug and play". Garanti: 
2 år, ubegrænsede timer. 

Satair er repræsentant for 
verdens førende reservedels
producenter. Vi yder hurtig 
levering til konkurrencedygtige 
priser og en professionel og 
specialiseret service 
- bygget på 40 års erfaring i 
flybranchen. 

Kontakt Satair's GA-gruppe 
og hør mere om vores brede 
produktpalet. 

GA - SERVICE 

~ 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-cerlifikat 
Cessoa 172 -1040.- incl. 25% moms pr. bloktime 
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Åbent hus 
Flyvevåbnets årlige Åbent hus 
arrangement finder i år sted på 
Flyvestation Værløse søndag 
den 14.junifrakl.10til 16 (dø
rene åbnes dog allerede kl. 
0800. 

Programmet forelå ikke ve? 
redaktionens slutning - et vi
des dog med sikkerhed, at 
Red Arrows ikkekommer, men 
nærmere oplysninger kan fås 
på telefonavisen, 44 89 55 89 
og via internettet, www.fsn
vaer.dk. 

NB! • er bliver ikke mulig
hed for privatfly til at lande på 
flyvestationen i forbindelse 
med arrangementet. 

Premiair 

SAS Cargo 
SAS Cargo har igen fragtfly på 
Nordatlanten mellem Skandi
navien og USA. Det sker med 
en DC-8 fra •HL Worldwide 
Express, der fra 18. april og tre 
måneder frem flyver hver 
weekend mellem Geteborg 
(Landvetter) og New York (John 
F. Kennedy). 

Flyet kan medføre 45 tons 
fragt hver vej og supplerer 
SAS fire daglige afgange på 
Nordatlanten med Boeing 767 
passagerfly. 

SAS Cargo og •HL har og
så indledt et samarbejde i Eu
ropa. •etoselskaber er blevet 
enige om de med virkning fra 
14. april deler kapaciteten på 
et An-26 fragtfly mellem Kø
benhavn og Baltikum. Flyetfly
ver I charter for •HL og kan 
medføre 4,5 tons fragt. 

•et skal i første omgang fly
ve fem gange om ugen mellem 
København og Riga i Letland, 
Senere på året udvide samar• 
bejdet til også at omfatteVilni
us i Litauen, også fem gange 
ugentlig. 

Skandinaviens største charterselskab, Premiair, har pr. 1. april 
ansat Jørgen H. Ørstam som teknisk direktør. Han kommer fra 
en tilsvarende stilling hos SAS i Danmark og afløser Trevor 
Wilkes, Airtours, Manchester, der midlertidigt har fungeret som 
teknisk direktør. 

Ørstam er udlært flyvemekaniker og uddannet som pro
duktionsingeniør. Han har været teknisk chef for Grønlandsfly, 
administrerende direktør for Danish Aerotech og chef for SAS 
Line Maintenance. 

SAS sommer
program 
SAS sommerprogram, som 
trådte i kraft den 29.marts, 
betyder at trafikudbudet øges 
med ca. 4 procent. Det sker ho
vedsagelig ved at en række 
ruter fra Stockholm og Køben
havn får flere afgange, hvori
mod man afventer åbningen til 
oktober af den nye lufthavn i 
Gardermoen, før der sker æn
dringer i trafikken ud af Norge. 

1 begyndelsen af april åb
nede en rute København-Wro
claw (i det sydvestlige Polen) 
med en daglig forbindelse med 
Fokker 50, Dermed beflyver 
SAS fem polske byer. 

En anden nye rute ud af Kø
ben havn går til Rotterdam. 
Også den åbnede i begyn~el
sen af april. Der er to daglige 
afgange med Fokker 50. 

Til gengæld overgik ruten 
København-Berlin til Cimber 
Air, og ruten København-lstan
bul blev indstillet. 

Stockholm har fået et antal 
non-stop ruter og flere daglige 
afgange, bl.a. en helt ny rute 
til Berlin. Ruten til London får 
har fået to nye daglige afgan
ge, ikke til Heathrow som de 
hidtidige, men til Stansted. For
mentlig kommer der til efter
året også en rute fra Køben
havn til Stansted. 

Supersvævefly 
1 omtalen i forrige nummer af 
ETA, det kommende tyske 
supersvævefly, der bliver ver
dens største, skrev vi med Sail
plane & Gliding som kilde, at det 
ville få et glidetat på 51,35. 

Det korrigeres i det følgen
de nummer; det er sideforhol
det, der er 51,35. 

1 øvrigt ønsker konstruktø 
ren ikke på nuværende tids
punkt at oplyse noget om de 
forventede præstationer. 

Ifølge Segelflygsport er det 
en lille gruppe velkendte (og 
velbjergede) tyske svævefly
vere, der finansiererprojektet: 
Erwin Muller, Hans-Werner 
Grosse, Jan Kruger, Hartmut 
Lades og Bruno Gantenbrink. 

•en indfældbare motor bli
ver af typen Solo 2625. 

1 alt 11 personer er ansat på 
fuldtid til at realisere ETA, der 
ventes i luften efteråret 2000. 

•er planlægges bygget fire 
fly. 

Billigere 
Cimber 
billetter 
Cimber Air har besluttet at føl
ge SAS prisudspil (Flyv, april 
s. 27) og har fra 29. marts, d~ 
sommerfartplanen trådte 1 

kraft, sænket priserne på sine 
rabatbilletter. 

_ Vi er nødt til at tilpasse os 
markedsprisen for at få andel 
i det private rejsemarked og for 
at kunne fastholde det time
driftskoncept, som vi tilbyder i 
samarbejde med SAS. Vi hå
ber at en så kraftig prisned
sættelse bringer de privatrej
sende tilbage til indenrigsflye
ne, siger informationschef 
Lone Koch, Cimber Air. 

Prisnedsættelsen sker i 
samarbejde med lufthavnene 
i Karup, Københavm, Sønder• 
borg, Ålborg og Karup. På Ka
rup-, Ålborg og Århus-rut~rne 
matcher Cimber Airs priser 
SAS-priserne. 

På Sønderborg-ruten, hvor 
normalprisen for en returbillet 
(voksen) er 1.624kr., koster en 
Cimber Holiday (kun retur) 899 
kr., en CimberWeekend Spe
cial (retur) 697 kr. og en Cim
ber Super Holiday (retur) 492 
kr. 

Cimber Air er i sin prispolitik 
gået et skridt videre, idet man 
fra 29. marts tilbyder en ledsa
gerrabat på 50% på Cimber 
Business billet for ægtefælle/ 
samlever. En sådan billet skal 
bestilles fire dage før afrejsen 
og ud- og hjemrejse skal ske 
samlet. 

Discus-2 
Schempp-Hirth kommer sidst 
på året med en ny udgave af 
• iscus. Prototypen var i luften 
første gang den 3. april. ført 
af fabrikkens administrerende 
direktør Tilo Holighaus. 

•et forlyder, at den får no
genlunde samme præstatio
ner og at forbedringerne især 
vedrører flyveegenskaberne. 

Tre danske klubber har al
lerede tegnet option (til 3.000 
DM) og derved sikret sig leve
ring forud for senere ordrer på 
Discus-2. 
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Klip en hæl og hug en tå: ERJ-135 prototypen er en afkortet ERJ-145. 

Embraer ERJ-135 
Embraers nye regionaltrafikfly ERJ-135 er baseret på ERJ-145, men passagertallet er reduceret 
fra 50 til 37, idet kroppen er afkortet. 

Det var derfor naturligt at basere ERJ-135 prototypen på en af de fire ERJ-145 prototyper. Der 
er fjernet to stykker af kroppen på henholdsvis 4,86 og 3,07 meter og indsat to nye på 2,85 og 1,50 
meter. 

ERJ-135 prototypen planlægges "rullet ud" den 13. maj og ventes i luften til juli. 
ERJ-135 har samme motorinstallation som ERJ-145, to Rolls-Royce Allison AE3007A3. 

Rejsehastigheden er beregnet til Mach 0,78 (833 km/t), den maximale flyvestrækning til 1.390 nm 
(2.713 km). Med brændstof til 800 nm (1.482 km) og 37 passagerer har en brug for en startbane på 
1.350 m. 

Embraer har 48 faste ordrer og 72 optioner på det nye fly. 

Til Minnesota 
lcelandair åbnede den 9. april 
en rute København-Minnea
polis-St. Paul med Boeing 757. 
Flyet afgår fra København 
1040 og er fremme kl. 17 45 - i 
begge tilfælde lokal tid. 

Den nye rute beflyves alle 
ugens dage (undtagen ons
dag og lørdag). Der mellemlan
des i Island, og under opholdet 
her er der tid til en gratis ud
flugt og et bad i "den lå lagu
ne". 

I april og maj tilbyder lce
landair billigbilletter til 3.695 kr. 
plus lufthavnsafgifter. 

Flere Airbus 
til United 
Det amerikanske selskab Uni
ted Airlines, der er verdens 
største målt i solgte passager
kilometre, har afgivet ordre på 
20 Airbus A320 og 10 A319 til 
levering i år 2000 og 2001. 

United har siden 1992 væ
ret en god kunde hos Airbus 
og var den første amerikanske 
køber af A319. Inklusive den 
nye ordre har United bestilt 
111 fly af A320 familien. 
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Passager
rekord 
Maersk Air's vinterprogram, 
der dækkede perioden 26. 
oktober 1997 til 28. marts 
1998, udviser et samlet pas
sagertal på 270.177, det hø
jeste nogensinde for selska
bets udenrigsruter i en vinter
sæson. I forhold til 1996/97, 
hvor tallet var 216.902, er der 
tale om en fremgang på 24,6%. 

Airline 
of the Year 
KLM og Northwest Airlines er 
blevet kåret til Årets Luftfarts
selskab {Airline af the Year) af 
det amerikanske luftfartstids
skrift Air Transport World. 

Det er anden gang, KLM får 
denne udmærkelse, men før
ste gang den gives til en alli
ance. Det var netop resultatet 
af denne branchens første al
liance, som ligger til grund for 
udmærkelsen. 

Samarbejdet mellem KLM 
og Northwest blev indledt i 
1993. I december i fjor indgik 
KLM en ny alliance, med Ali
talia. 

Vand i tanken? 
Havarikommissionen for civil 
Luftfart (HCL) omtaler i sin In
formation 4/98 et havari i 
Kruså-Padborg den 11. de
cember i fjor med en tysk Ro
bin DR-400 (D-ELHI). 

Da flyet efter en normal 
start var nået op i 200 fods høj
de, begyndte motoren at gå 
ujævnt, hvorefter den helttab
te ydelsen. Piloten skiftede 
tank, uden at motoren atter gik 
i gang. 

På grund af den lave højde 
udførte piloten en nødlanding 
på en mark, der lå lige fremm~. 
Den var meget blød, så lan
dingsafløbet blev meget kort 
og flyet totalhavarerede. 

Flyet havde været parkeret 
udendørs i de to dage op til 
havariet. I denne periode hav
de det regnet kraftigt, og 
motorstoppet skyldes sand
synligvis, at der er løbet regn
vand ned i tanken, idet paknin
gen på højre tankdæksel var i 
dårlig stand. 

(HCL nr. 88/97). 

I ØVRIGT 
Arhus Lufthavn får ny chef 
pr. 15. maj: Ole Paaske, nu 
turistchef i Randers. 

Maersk Air har med 
sommerfartplanen indført 
en eftermiddagsafgang på 
København-London ruten 
mandag, torsdag, fredag 
og søndag. Ruten har nu 
16 ugentlige forbindelser 
mod 12 i sommeren 1997. 

Court 8. Christoffersen, 
nok bedre kendt som SOF, 
tidligere SAS-kaptajn og 
skolechef i Capenhagen 
Airtaxi, er nu siden 1.janu
ar ansat i SLV som luft
fartsinspektør. Hans ar
bejdsområde er især flyve
prøver og tilsyn med flyve
skoler. 

Saab skal fremstille 
hovedunderstelsdøre til 
den nyligt lancerede Air
bus A340-500/600. Ord
rens værdi anslås til 70 
mio. USD. 

Maersk Airindsatte den 
29. marts Boeing 737-
500SP på ruten Billund
Stockholm, hvorved fly
vetiden afkortes med 25 mi
nutter. Samtlige selskabets 
udenrigsruter ud af Billund 
beflyves nu med jetfly. 

SAS moderselskaber 
har besluttet, at der frem
tidig skal udbetales et ud
bytte, svarende til 30-40% 
af overskuddet efter skat. 

Billund-Nice ruten, som 
Maersk Air befløj under 
sommerprogrammet 1997, 
blev genoptaget den 2. ap
ril, nu med to ugentlige af
gange mod en i 1997. 

Flyvevåbnets Special
skole har pr. 27. februar få
et ny chef, oberstløjtnant 
P.J. Larsen, der kommer 
fra stillingen som chef for 
HAWKVest. 
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Plads til alle ••• 

"Miljøministeriet og paraplyor
ganisationen Kongelig Dansk 
Aeroklub er enedes om de 
fremtidige principper for place
ring af luftsportsaktiviteter og 
fritidsflyvning". 

Dette kunne væreoverskrif
ten på en aftale, der • afhængig 
af indholdet - en gang for alle 
præciserede rettigheder og 
pligter for alle luftrumsbrugere 
i forhold til de miljømæssige 
vejledninger og be 
stemmelser. 

Desværre er der ikke nogen 
sådan aftale for øjeblikket. At 
behovet for en overordnet plan 
for, hvor der permanent må dyr
kes luftsport og fritidsflyvning er 
højst påkrævet, vidner omfan
get af de senere års alvorlige 
indskrænkningerdesværre om. 

KDA ønsker naturligvis at få 
indflydelse på mulighederne 
for at forbedre forholdene. En 
forbedring er absolut nødven• 
dig, hvis stagneringen af an• 
tallet af aktive i luftsport og fri
tidsflyvning skal stoppes og 
vendes til fremgang. 

Dialogen mellem luftrums
brugere og miljømyndigheder 
er ofte indledt på baggrund af 
optræk til konfliktsituationer 
omkring støj, eller alene initie
ret ud fra tilstedeværelsen i det 
åbne landskab. KDA vedken
der sig medansvar for beskyt
telse af miljøet og ønsker at 
være medspiller, når dagsor
denen sættes for rettigheder 
og pligter. En konsekvens af 
denne holdning er bl.a. kom
met til udtryk i vedtagelsen af 

KDAs miljøpolitik. Udgangs
punktet for denne har været, 
at der kun kan opnåes et til
fredsstillende resultat såfremt 
alle luftrumsbrugere, øvrige in• 
teressenter og myndigheder 
involveres i forbindelse med 
udarbejdelse af en langsigtet 
plan. Denne skal imødekom
me et legalt ønske om at kunne 
dyrke fritidsinteresser på lige 
vilkår med det øvrige "fritids
folk". 

Unioner tilsluttet KDA re
præsenterer know-how og er
faring, der kan være værdifuldt 
for en dialog og et konkret 
samarbejde. Aktuelt kan det 
eksempelvis udmøntes i et 
samarbejde omkring flyover
vågning af vore farvande. Der 
flyves årligt et stort antal ved-

ligeholdelsestimer. Efter aftale 
med miljømyndighederne kan 
disse et vist omfang konverte
res til aktiv miljøbeskyttelse 
mod en økonomisk kompen
sation, der utvivlsomt vil være 
attraktiv for begge parter. 

KDA er, via KDA's amtsor
ganisation og KDA's Teknik
og miljøudvalg, indstillet på at 
invitere til en dialog med re
spektive myndigheder. Til den
ne dialog knyttes der den for
ventning, at der er samme in
teresse i at tilvejebringe en af
balanceret holdning til an
vendelsen af det efterhånden 
sparsomme luftrum. 

Aksel C. Nielsen 
fmd. Kongelig Dansk 

Aeroklub 
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I februar fulgte to litauiske pilo
ter en Gulfstream-besætnings 
jagt på ulovlige fiskerbåde i 
farvandet ved Færøerne og 
Grønland, rapporterer FOV Ny
hedsbrev. Den 14 dage lange 
on-the-job periode ved Eska
drille 721 er en del af et ni måne
ders program, der skal forbedre 
piloternes engelskkundskaber. 

Piloternes ophold i Dan
mark er en del af forsvarets øst
støtteprogram. 

- Hvis jeg for ti år siden hav
de sagt, at jeg en dag ville flyve 
rundt på Grønland i et fly fra et 
NATO-land, var jeg blevet er
klæret for sindssyg og spærret 
inde, siger kaptajn Algirdas 
Kudzmaitis. 

Han er med sine 30 år den 
yngste af de to piloter. Og da 
piloterne hedder det samme til 
fornavn - og udtalen af deres 
efternavn kræver specielle ev
ner i at krølle tungen - benæv
nes han .den yngste" af flyets 
seks mand store besætning 
under den ti dage lange in
spektionstur. 

Udgangspunktet for de 
nordatlantiske fiskeriinspek
tioner er Luftgruppe Vest i Søn
dre Strømfjord, og i det hurtige 
Gulfstream fly F-313 er den 
yngstes plastickaffekop for
synet med et lille a, mens sprit
skriveren har forsynet den 16 
år ældre makkers kop med et 
logisk stort A. 

Under turen til Grønland får 
de to litauere mulighed for at 
lytte til såvel den interne som 
den eksterne radiokommuni
kation i flyet. 

Inden turen har piloterne 
gennemgået et intensivt un
dervisningsprogram på Flyve
våbnets Specialskole i Jon
struplejren, og under inspek
tionerne får litauerne sat de 
mange gloser og tekniske ud
tryk ind i rette sammenhæng. 

9.000 flyvetimer 

Undervisningen i Jonstruplej
ren har dels omfattet intensivt 
engelsk, dels flyveteknisk en
gelsk, der blandt andet omfat
ter engelsk radiokommunika
tion. Undervisningen har om
fattet 24 ugentlige lektioner 
med efterfølgende hjemmear
bejde af tilsvarende varighed. 
Men kendskabet til det engel
ske sprog var også noget be
grænset, da litauerne kom til 
Danmark i august. 
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litauiske piloter 
på Grønland 
Tekst og foto: Morten Freds/und 

- Da jeg fløj for Aeroflot i 
Sovjetunionen, foregik al kom
munikation på russisk. Og jeg 
har aldrig modtaget engelsk
undervisning, før jeg kom til 
Danmark, siger den 46-årige 
Algirdas Jakfmavicius, det har 
tilbagelagt 9.000 timer i per
sontransportfly som Antonov 
An-26 og Tupolev Tu-154. 

I 1949 blev hans forældre 
forvist til Sibirien, hvor han selv 
blev født to år senere. Efter tre 
års pilotuddannelse i Buguzu
slan og fem års videreuddan
nelse i Skt. Petersborg fløj han 
15 år for Aeroflot med udgangs
punkt i hans sibiriske fødeby, 
lrkutsk. Så det smukke, men 
barske grønlandske sneland
skab gør ikke det helt store 
indtryk- selv fra 28.000 fod. 

- Kuldegrader på minus 56 
grader celsius var ikke usæd
vanlige i Sibirien. Så kulden og 
landskabet er sådan set ikke 
nyt for mig. Men det er dejligt 
at møde nye mennesker i et 
system, der også er helt nyt for 
mig. Og det er meget impone
rende at se den meget høje 
standard i form af moderne ud
styr, velholdte bygninger og 
moderne teknologi, som det 
danske flyvevåben er i stand 
til at opretholde under de van
skelige vejrforhold på de her 
breddegrader, siger Algirdas 
Jakimavicius, der i dag er pilot 
i det litauiske flyvevåben, for 
hvem han blandt andet flyver 
litauiske soldater til Bosnien. 

Russisk ude - litauisk 
hjemme 

Hverken Algirdas Jakimavici
us eller hans yngre kollega Al
girdas Kudzmaitis var særlig 
knyttet til Litauen, da landet 
blev selvstændigt. 

Mens Algirdas Jakimavici
us har tilbragt hovedparten af 
sit liv i Sibirien, var det Ukraine, 
der dannede kulissen for Algir
das Kudzmaitis opvækst. 

- Min far var offfcer i den 
sovjetiske hær, og jeg var kun 
syv år, da vi forlod Litauen. 
Turen gik først til Rusland og 
så senere til Ukraine, da jeg 
var 11 år. Her voksede jeg op, 
blev senere uddannet jagerpi
lot og fungerede dels som pi
lot, dels som instruktør frem til 
1993, hvor jeg søgte ind i det 
litauiske flyvevåben. Så det li
tauiske sprog kendte jeg kun 
fra min far. Vi talte altid litauisk 
i familien, mens det officielle 
sprog på vores arbejde var 
russisk -og en lille smule ukra
insk, siger Algirdas Kudzma
itis. 

Det samme var tilfaldet for 
Algirdas Jakimavicius' ophold 
i Sibirien. På arbejdet og i det 
sovjetiske samfund som hel
hed var sproget russisk. Men 
så snart han var sammen med 
familiemedlemmer indenfor 
husets fire vægge, foregik al 
samtale på iltauisk - selv om 
han aldrig havde sat sine ben 
i landet. 

Det litauiske flyvevåben 
råder i dag overfire lette jagerfly, 
to transportfly, tre persontrans
portfly og fem-seks helikoptere. 
Al radiokommunikation mellem 
flyene og landjorden foregår på 
litauisk. Men det vil Algirdas 
Kudzmaitis forsøge at få æn
dret hurtigst muligt. 

- Vi er et fattigt land. Men 
penge er jo blot penge, og den 
bedste hjælp vi kan få, er hjælp 
til uddannelse. Mange unge, 
kommende piloter tager jo i dag 
til USA eller andre steder, hvor 
de lærer engelsk. Den mulig
hed havde vi jo ikke, og derfor 
er det lærerigt med sådan et op
hold i Danmark, hvor de fleste 
taler engelsk på et højt niveau. 

Men det er ikke nok at sidde 
på skolebænken. Man skal se 
sproget blive brugt. Mange 
gange kan det, at du ser og hø
rer sproget blive anvendt i den 
rette sammenhæng, give me
re mening end 100 ord i en 
bog. Og derfor er turen her og
så meget lærerig for os, siger 
Algirdas Kudzmaitis, der blandt 
andet har fløjet MiG-21, MiG-
27 og L39. 

Efter on-the-job perioden 
ved Eskadrille 721 gik turen til 
Søværnets Flyvetjeneste og 
Eskadrille 722, der flyver SAR
missioner i redningshelikopte
re. Herefter gik turen tilbage til 
skolebænken i Jonstruplejren, 
inden .den yngste" og .den 
ældste" Algirdas returnerede 
til Litauen den 24. april. • 
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Svæveflyveoplevelser i Kina 

Af Bo Sundahl 

Jeg har på ferie i udlandet fået nogle gode 
oplevelser ved at opsøge svæveflyvere og 
deres flyvepladser. 

Så da det stod klart, at jeg skulle til Kina 
i forbindelse med mit arbejde, kredsede tan
kerne hurtigt omkring muligheden for at 
komme på vingerne. Men kan man overho
vedet svæveflyve i Kina? 

Det var der ikke rigtig nogen der vidste, 
men tilfældigt snakkede jeg med en japansk 
svæveflyver, der havde hørt om nogle ja
panere, der tog til Kina for at flyve - han 
skulle nok sende en fax, når han kom hjem. 
Etter er par dages kredsen om faxen kom 
den, og så var der hurtigt truffet aftale om 
et weekendbesøg. 

Datong 

Flyvepladsen ligger i Datong, 
på kortet i ca. 1 cm afstand fra 
Beijing. Det viste sig at være 
300 km eller otte timers togrej
se. Jeg stod på nattoget be
væbnet med et skilt, der på ki
nesisk spurgte om vej til flyve
pladsen. Det blev der dog ikke 
brug for, da man ventede mig 
ved stationen, næste morgen 
kl. 5:00. Efter indkvartering 
blev det lige til en times søvn 
inden briefing kl 8:00. 

Efter en hurtig briefing om
kring lokal området gik vi ned 
for at se på flyene. Datong Air
base en et rent statsligt fore
tagende, og alle piloter er fuld
tidsansat. De råder over seks 
CJ-6 enmotorede træningsfly, 
som de anvender til slæbefly, 

Teamet på Datong Air Base. 
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mere end ti kinesiske træ
svævefly, Qin Jin, en IS 29, IS 
32 og Puchaz samt tre An-2, 
der anvendes til faldskærms-

pring. Derudover har de også 
varmluftsballoner. 

Sammen med et par andre 
flyvepladser præsenterer de 
Kina ved diverse internationa
le konkurrencer mv. Med den 
stigende privatisering er man 
nu begyndt at åbne op for gæs
ter, bl.a fra Japan ogTyskland 
og nu også Danmark. 

CJ-6 

Vejret var ikke til svæveflyv
ning og i stedet tog vi en tur i 
en CJ-6 op til Den Store Mur 
nord for pladsen. Sheng Hai
geng var pilot, og jeg blev pla
ceret i bagsædet. Sheng talte 
ikke engelsk, men da han umid
debart efter start peger bagud 
betyder det vel at jeg skal tage 
styringen, og når han så løfter 
begge hænder, så er der ikke 
længere nogen tvivl om hvem 
der flyver. 

CJ-6'eren flyver dejligt. Lige 
så hurtigt som man flytter pin-

Qin Jin i f/yslæb. 

den over er den med på kræng
rorerne. Det er en stor forskel 
fra vores Sperber derhjemme, 
så jeg kan ikke stå for fristelsen 
til at lave nogle kontante drej. 
Til sidst bliver det for meget for 
min læremester, og han viser 
tilsidst med hånden hvordan 
man blødt og harmonisk retter 
op fra drej. 

6.000km mur 

Så dukker muren frem foran os 
og Sheng overtager et øjeblik. 
Vi går ned i en højde, hvor man 
kan se se noget, hvorefter jeg 
får lov at overtage igen. På 
denne strækning adskiller den 
6.000 km lange mur Shanxi 
provinsen op mod det Indre 
Mongoli i nord. Vagttårn efter 
vagttårn glider forbi under os 
sammen med småbebyggelser 
og æselkærer. Efter nogle kilo
meter trækker vi næsen opad, 
går rundt og sætter kursen til
bage mod pladsen. Det er i mel
lemtiden klaret mere op og der 
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er kommet de første tegn på cu
mulus. 

Svæveflyvning 
'Hjemme' på pladsen er der 
pakket ud og Puchaz'en er lige 
landet. Inden jeg får set mig om 
har jeg fået faldskærmen på 
og sidder i forsædet og kigger 
ind i halen på en CJ-6. I bag
sædet har jeg Zhang Zhou
ming, vinder af sidste års ki
nesiske mesterskab. 

Efter at jeg har koblet af i 6-
700 meter, går vi over til den 
nærmeste sky og centrerer. Va
riometeret er rent mekanisk og 
skalaen går til 10 m/s. I forårs
månederne går termikken efter 
sigende til 4.000 m og boblerne 
kan give op til 10 m/s. Så meget 
viser det ikke på denne august
dag. Med ikke over 1,5 m/s og 
med nogen afstand mellem 
skyerne holder jeg mig i re
spektfuld afstand til pladsen. 

Landingsmuligheder 
Datong er Kina's største (og 
verdens næststørste kulmine
område) så landskabet under 
os er spækket med kraftvær
ker og elmaster. 

Markerne herude er ikke 
specielt lange og ofte krydset 
af vandingskanaler, så ude
landinger synes noget vanske
ligere end derhjemme. Da vi 
efterfølgende snakkede var 
man meget interesserede i 

Qin Jin er bygget i træ. 

mine udelandinger. Sandt at 
sige har jeg flere udelandinger 
end hjemtærsklinger, en 5-6 
stykker, hvilket dog vakte al
mindelig anerkendelse. 

Efter en god time peger 
Zhang ned mod pladsen. Jeg 
trækker bremser, og vi går ind 
til landing. I modsætning til 
hjemme har de herude en 250-
300 m på observationspunktet 
og tilsvarende længere med
vindsben. Det føles lidt ubeha
geligt, når man ikke lige kan 
dreje hovedet og se ned på ba
nebegrænsningen, men det 
fungerer selvfølgelig udemær
ket. 

Forfatteren foran den kinesiske Nanehang CJ-6A. 

Efterfølgende får jeg en to
tre 'hop', hvergang med en ny 
instruktør, som også lige skal 
se hvordan ham danskeren 
flyver. Sidst på eftermiddagen 
døde termikken ud og vi pak
kede sammen. 

Aftenhygge 
Aftensmåltidet var meget 
hyggeligt. Vi var en seks-syv 
stykker, heriblandt lederen af 
flyvepladsen. Han havde 38 
års erfaring og havde trænet 
Shen Haigeng, som så havde 
trænetZhang Zhouming, som 
jeg så havde fløjet med. 

Herude har de en respekt 
for generationerne, som ville 
have glædet Bent Holgersen 
meget, hvis han havde været 
her og oplevet den (omend 
han i så fald nok skulle være 
lidt mindre gavmild i sin udde
ling af kritik på dette og hint). 

Gou taler engelsk og fun
gerede som tolk, men efter
hånden som aftenen skred 
frem gik samtalen mere og 
mere over på kinesisk. Jeg læ
nede mig tilbage og nød stem
ningen. Der var ingen tvivl om 
at der blev fortalt historier. En 
hånd, der peger 45 grader 
nedad og styrer direkte ned I 



bordpladen, kan kun være en 
forfærdelig landing, som alli
gevel ikke endte så galt end
da. Latter smitter og jeg gri
nede sammen med dem, selv
om jeg ikke lige fik alle detal
jerne med, og følte det egent
lig som når vi sidder omkring 
det runde bord på Gesten 
Flyveplads. 

QinJin 

Dagen efter lader termikken 
vente på sig, men ved 12-tiden 
blev der så alligevel pakkket 
ud. Det var nu blevet tid til at 
gå solo i Qin Jin. Efter briefing 
kravlede jeg op i den. Der var 
ikke megen plads, men med 
knæene godt op og hovedet 
dukket lidt kunne hooden luk
kes. 

Qin Jin er levende i starten 
af flyslæbet og vil gerne pend
le op og ned og eventuelt ram
me banen. Det skete ofte for 
japanske piloter, fik jeg fortalt, 
så da tovet strammer til er jeg 
meget koncentreret. Godt nok 
er det ikke hele den nationale 
ære der står på spil men alli
gevel. Qin Jin er levende, men 
efter et par kraftige korrektio
ner er den på plads, slæbeflyet 
tager af og vi går op i 700 m, 
hvor jeg kobler af. 

Qin Jin er en harmonisk 
træflyver. Der er ikke noget ju
sterbart trim, men den er trim
met ud til 100 km/t, og i termik
ken trækker man let i pinden 
og hastigheden falder til om
kring de 70 km/t. Der er ikke 
meget termik, og den er snæ
ver så vi må op på ørerne, men 
også der er den rar at flyve. 

Midt I kampen for at blive 
hængende slipper jeg koncen
trationen et øjeblik og nyder 
synet af Muren og de nærlig
gende bjerge. Det er på en må
de lidt uvirkeligt, termik og 
flyvning er fuldstændigt det 
samme og samtidig er omgi
velserne så anderledes. Efter 
en tre kvarters kamp må jeg 
dog give op og lande. 

10 meter bobler venter 

Den korte tur nærmede sig sin 
afslutning og snart efter stod 
jeg af nattoget i Beijing, lige 
tids nok til at nå på arbejde 
mandag morgen. Lidt groggy, 
men med nyoptanket energi, 
og en ting er helt sikker - jeg 
skal derop igen og kigge nær
mere på de der 1 0 meter bob
ler. • 

Forfatteren 

Bo Sundahlsvæveflyveri 
Kolding Flyveklub. Han er 
uddannet ingeniør, ansat i 
Danfoss AIS og pt. udsta
tioneret i Beijing. 

Haderslev Kommune 
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SALG AF HADERSLEV FLYVEPLADS 

Haderslev Kommune udbyder hermed 
ejendommene matrikel nr. e 86 og 196 
begge af Bjerning, beliggende Rydlands
markvej 6, Christiansfeld, til salg. Samlet 
areal ifølge tingbogen udgør 19,6294 ha, 
fordelt på 1.330 m' og 19,5594 ha, heraf 
er ca. 2,8 ha belagt med asfalt. 

På matrikel nr. 86 Bjerning medfølger et 
enfamiliehus samt udhus. Huset har været 
anvendt til flyvepladslederbolig. Huset er 
på 139 m2, udhuset er på 13 m'. Adgangen 
til huset sker via Kabdrupvej. 

Ejendommene er 1. januar 1997 vurderet 
til henholdsvis 390.000,00 kr., heraf 
grundværdi 53.200,00 kr. og 696.500,00 
kr., heraf grundværdi 696.500,00 kr. 

Arealerne er i dag udlejet til Haderslev 
Flyveplads S/1, men denne ønsker at op
høre med sine aktiviteter. Haderslev Fly
veplads S/1 ønsker derfor, i forb. med sal
get, samtidigt at afhænde sine aktiver. 

På ejendommen matrikel nr. 196 Bjerning 
er opført 4 bygninger på lejet grund. En af 
bygningerne tilhører Haderslev Flyveplads 
S/1, de øvrige bygninger tilhører Hans 

Møller Hansen, Sønder Kabdrupvej 9, 
Christiansfeld. 

• Der kan bydes særskilt eller samlet på 
de to ejendomme. 

• Der skal bydes særskilt på Haderslev 
Flyveplads S/l's aktiver. 

• Ejendommene herunder Haderslev Fly
veplads S/l's aktiver forventes afhændet 
til højestbydende. 

• Haderslev Kommune forbeholder sig 
dog ret til frit at vælge mellem de ind
komne tilbud på ejendommene eller 
forkaste dem alle, ligesom Haderslev 
Kommune forbeholder sig ret til at 
optage forhandlinger med de enkelte 
tilbudsgivere forud for endelig stilling
tagen til tilbudene. 

• Haderslev Flyveplads S/l's aktiver for
ventes afhændet til højestbydende - det 
er dog ikke en betingelse, idet arealaf
hændelsen har fortrinsret, dog forbehol
der bestyrelsen sig ret til frit at vælge 
mellem de indkomne tilbud eller for
kaste dem alle, ligesom bestyrelsen for
beholder sig ret til at optage forhand
linger med de enkelte tilbudsgivere for
ud for endelig stillingtagen. 

..... ···• ....................... - • .. , .. ·······• ... '••····• ..... . 

Tilbud skal være Haderslev Kommune i 
hænde senest den 8. juni 1998, kl. 12.00. 

Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud til 
og med den 1. juli 1998. 

Tilladelsen til flyvepladsens drift hviler på 
zonetilladelse fra Sdr. Jyllands Amt, en 
miljøgodkendelse, en lokalplan samt en 
koncession udstedt af trafikministeriet. 

Haderslev Kommune har som sælger intet 
haft med flyvepladsens drift at gøre og har 
intet ansvar for og påtager sig ikke for
pligtelser med henblik på muligheden for 
flyvepladsens fremtidige drift og godken
delser hertil. 

Yderligere oplysninger samt udbudsmate
riale vedlagt bilag kan rekvireres hos 

Haderslev Kommune, 
Rådhuset, 
6100 Haderslev 
ved Tommy Hansen, 
tlf. 74 22 22 03. 
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Danmarks første kvindelige 
professionelle pilot 

Erna Larsen og Zonens 
KZ /li OY-DYZ. 

Af Erna Eriksen, f. Larsen 

Det hele begyndte i 1946, da 
jeg hen på sommeren var på 
cykeltur sammen med et par 
veninder. 

Vi kom bl.a. til Beldringe fly
veplads; der stod et lille fly par
keret, og det fascinerede mig 
i den grad, at jeg måtte have 
en flyvetur. 

Da jeg havde været i luften, 
var der ingen vej udenom - jeg 
måtte lære at flyve. 

Jeg var dengang ansat ved 
Rigstelefonen i Odense, og jeg 
begyndte nu at tage alle de ek
stravagter, jeg kunne få, der 
skulle jo skaffes mange penge. 

I foråret 1947 begyndte jeg 
på skoleflyvningen ved Fyns 
Flyveklub. Det foregik i en KZ 
III med Holger Pedersen og Syl
vester-Nielsen som instruktø
rer. 

Det var skønt at flyve, og 
endnu bedre blev det, da jeg 
midt på sommeren fik mit A
certifikat. Det var pragtfuldt at 
kunne flyve alene; jeg opleve
de en følelse af frigjorthed , 
som ikke kan beskrives. 

Det var dengang en god tid 
for privatflyverne. Der skulle 
ikke skrives flyveplaner, og vi 
kunne starte og lande hvor og 
når det passede os. 

Det sluttede desværre i 
1948, da der kom flyveledelse 
i Beldringe. 

Erhvervscertifikat 

Jeg blev omskolet på klubbens 
KZ IITrainer og fik så smag for 
kunstflyvning. Den var god til 
looping, men det var svært at 
lave en perfekt rulning - den 
havde for lidt motorkraft. Når 
jeg ser, hvad man kan få ud af 
nutidens kunstflyvningsfly 
ærgrer jeg mig over at være 
født 50 år for tidligt. 

Nu begyndte jeg at træne i 
nat- og blindflyvning med hen
blik på at få erhvervscertifikat, 
og det fik jeg i maj 1948. 

Mit første job var i Dansk 
Lufttaxa i Kastrup lufthavn. Det 
bestod hovedsagelig i at flyve 
rundflyvninger med Auster og 
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KZ VII med turister, som ville 
se København oven fra. Jeg fik 
også enkelte taxature, men el
lers tog de ældre piloter sig 
mest af dem. 

Kighosteflyvning 

Om vinteren var der ingen rund
flyvning, så jeg fik et job ved 
Zonen. Det bestod mest i at 
flyve med kighostepatienter i 
KZVII. Man mente dengang, at 
det hjalp på børnenes hoste, 
når de kom op i den tynde luft i 
3-4.000 meters højde. Når der 
ikke var noget at flyve med, 
skulle jeg hjælpe til på konto
ret, og det brød jeg mig ikke om. 

Jeg opdagede nu, at det ik
ke var så ligetil at få et fast job 
indenfor flyvning, især ikke for 
en pige. 

Jeg havde i mellemtiden 
truffet min kommende mand, 
som også var erhvervsflyver, 
så da jeg om foråret forlod Zo
nen, blev jeg freelance pilot og 
tog over ti l ham i Beldringe, 
hvor jeg ernærede mig ved at 
flyve, hvad der dukkede op af 
taxa- og rundflyvninger. Jeg 
lod mig også uddanne til hjæl
peinstruktør og fik således og
så en del timer som instruktør. 
Det var et dejligt arbejde. 

Gift med en flyver 

Vi blev gift i december 1949, 
men fortsatte vore flyveaktivi
teter som hidtil. Om efteråret 
tog vi ud til fynske og lange
landske godser og fløj rund
flyvning på de afhøstede mar
ker. Vi havde mange pragtfulde 
oplevelser og snakkede med 
mange spændende menne
sker, og det gav gode skillin
ger ned i foret- det var en dejlig 
tid. 

I december 1950 fik vi vor 
første dreng. Jeg holdt op at 

For 50 år siden 

flyve, til han var så gammel, at 
han kunne komme med os ud 
omkring, så han blev tidligt 
vænnet til at flyve. 

I 1955fikvivorandendreng, 
og det gjorde definitivt ende på 
min karriere som pilot. Det 
mildnede lidt på det, at jeg af 
og til kom med min mand på fly
veture. 

Min mand fortsatte med at 
flyve, til han var over tres år. 
Lysten til at flyve ligger os sta
dig i blodet, og vi tager fortsat 
rundt til flyvestævner. 

1. maj 1948: Hærens og Søværnets flyvetekniske tjeneste oprettes 
med civilingeniør P. Orm-Hansen som chef. 

Oberst C.C. Larsen udnævnes cil chef for Hærens og Søværnets 
fælles flyveskole. 

9. maj: Erna Larsen, Odense, aflægger som første danske kvinde prøve 
til erhvervsflyvercertifikat. 

11. maj: Harvard 322 havarerer ved Skanderborg. Piloten, sekond
løjtnant H.P.C. Rasmussen, omkommer. 

14. maj: Århus byråd beslutter, ae byens lufthavn skal anlægges ved 
Grundfør, 15 km nordvest for byen. 

23. maj: Første svæveflyvningJylland-Sjælland. John Wetlesen flyver 
i en Hiiccer 28 fra Vandel cif Næstved (172 km) på præcis fem timer. 
Samme dag flyver Harry Nielsen i en Olympia fra Roskilde til Kri

stiansstad i Skåne (180 km) på seks timer og fyrre minutter. 
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I 
FLS Aerospace 

1997 
1'997 var et år med fremgang 
for FLS Aerospace, idet der 
opnåedes en betydelig orga
nisk vækst, forbedring af drifts
resultatet og en stor ordre
indgang, hedder det i FLS In
dustries årsregnskabsmed
delelse. Nettoomsætningen 
blev 1.108 mio. kr.mod 718 mio 
i 1996, de samlede aktiver 
voksede fra 1.229 mio. til 1.553 
mio., egenkapitalen fra 569 
mio. til 595 mio. Der er dog sta
dig underskud, men det blev 
mere end halveret, fra 85 mio. 
i 1996 til 41 mio. i 1997. 

FLS Aerospace havde i snit 
1.261 ansatte i 1997. Året før 
var tallet 1.117. 

Stor ordretilgang 
Ifølge årsregnskabsmeddelel
sen var målet for FLS Aerospa
ce's markedsføring i 1997 fort-
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sat at indgå aftaler om totalser
vice med små og mellemstore 
flyselskaber samt opnå kon
trakter på serviceløsninger til 
de store selskabers flyflåder. 
Disse bestræbelser resultere
de i en ordreindgang, der be
løb sig til næsten to gange 
årets omsætning, idet der er 
indgået nye langtidsaftaler 
med charterselskaberne Air
world, Transaer, Caledonian 
Airways og Leisure Internati
onal samt store luftfartssel
skaber som British Airways og 
Continental Airlines. 

Af stor betydning er det, at 
FLS Aerospace i slutningen af 
1997 fik fodfæste på vigtige 
europæiske markeder gen
nem nye aftaler om reserve
delsleverancer og teknisk as
sistance til Deutsche BA og 
den schweiziske virksomhed 
TEA. 

Gatwick genåbnet 
Den stigende aktivitet indebar 
en genåbning af FLS Aerospa
ce's anlæg i Gatwick Lufthavn 
i april 1997, hvor der nu fore
tages let vedligeholdelse af 
bl.a. Continental Airllnes'tran
satiantiske flyflåde samt det 
britiske charterflyselskab Ca
ledorian Airways' fly. 

Totalt set fortsatte den po
sitive udvikling inden for base
vedligeholdelse i årets løb. 
Værkstederne i Stansted op
nåede for første gang en posi
tiv indtjening på driften, og 
genåbningen af værkstederne 
i Gatwick forløb godt. Afdelin
gen i Manchester øgede be
skæftigelsen, dog stadig med 
negativt resultat. 

Komponentservice 
Inden for komponentservice 
opnåedes betydelige frem
skridt i omsætning, dæknings
bidrag og nettoindtjening. Der 
blev foretaget investeringer i 
flykomponenter {rotables) til fly 
af typerne Boeing 737, Airbus 
A320, McDonnell Douglas 
DC-10 og Airbus A300 for at 
kunne betjene både nye og 
eksisterende kunder. Virknin
gen af disse investeringer vil 
kunne mærkes fuldt ud i 1998. 

Forsyningscentret i Heath
row-lufthavnen, der blev eta
bleret i 1996 i samarbejde med 
DanTransport, har stigende ak
tivitet og er ved at blive udvi
det til det dobbelte. 

FLS Aerospace SA, som 
udfører reparation og eftersyn 
af flydele i lufthavnen i Palma 
på Mallorca, udvikler sig posi
tivt og opnåede en meget til
fredsstillende indtjening. 

Frasalg 
De forrige års omstrukturering 
af virksomheden fuldførtes i 
1997 med afhændelsen af 
aktiviteterne inden for lette fly 
af typen Optica og Sprint. Sal
get heraf betyder, at FLS Ae
rospace nu har afviklet alle akti
viteter uden for virksomhedens 
kerneområder. 

PMO-strategien 
Inden for luftfarten forventes 
den nuværende vækst at fort
sætte i 1998. Liberaliseringen 

og tilkomsten af nye lavprissel
skaber vil lægge yderligere 
pres på omkostningerne og 
udnyttelsen af flyene. Dette 
kræver, at FLS Aerospace til 
stadighed søger nye veje til at 
yde effektiv og økonomisk 
kvalitetsservice, siges det i 
årsregnskabsmeddelelsen. 

Som led i PMO-strategien 
{Prime Maintenance Organi
sation} vil FLS Aerospace for
søge at etablere sig tættere 
ved dets kernekunders hjem
mebaser for at kunne imøde
komme behovet for service
ydelser, der er vitale for flyenes 
drift. Denne udvikling forven
tes at føre til en gradvis inter
nationalisering af virksomhe
den i 1998 og de følgende år. 

Ordretilgangen fortsætter . 

Den store ordreindgang, der 
opnåedes i 1997, er fortsat ef
ter årsskiftet og forventes at fø
re til yderligere udbygning af 
virksomheden i 1998. 

Der forudses yderligere for
bedringer inden for baseved
ligeholdeise, selv om den ka
pacitet, der er til rådighed, be
grænser muligheden for frem
tidig vækst. 

Inden for komponentser
vice forventes en betydelig 
vækst gennem nyligt indgåede 
langtidskontrakter. 

I begyndelsen af 1998 har 
FLS Aerospace etableret en 
flyvedligeholdelsesvirksom
hed i Københavns Lufthavn 
Kastrup. Desuden undersø
ges mulighederne for erhver
velse af Aer Lingus'flyvedlige
holdelsesvirksomhed TEAM 
Aer Lingus i Dublin Lufthavn. 

Virksomheden forventer i 
1998 et positivt resultat. 

Andre selskaber 
De to flyrelaterde selskaber · 
Nea-Lindberg og Danish Aero
tech indgår ikke i FLS Aerospa
ce grupperingen. 

,,En væsentlig del" af akti
viteterne i Nea-Lindberg blev 
solgt til søsterselskabet Da
nish Aerotech, hvorefter sel
skabet blev solgt i slutningen 
af året til Fritz Schur Gruppen. 

Om Danish Aerotech oply
ses i øvrigt kun, at FLS Indu
stries pr. 1. april købte yderlig
ere 22% af aktiekapitalen og 
nu ejer 73% af denne. • 
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Der er forår i luften, og der skal luft 
under vingerne. 
Det er svært at forestille sig, at en motors ædle 
dele kan blive angrebet af rust. Men kondensvand 
og syreholdige rester fro forbrændingen er en 
barsk cockto i I. 
Det bedste, du kan gøre for din motor, er at bruge 
AeroShell 15W-50. Ikke blot hor den multigrode
fordelene med lettere og mere skånsom koldstart, 
men den hor som den eneste olie på markedet 

onti-corrosion additiver. Derfor reduceres korro
sionen til et ubetydeligt minimum, og din motor 
får et bedre og længere liv. 
Brochure og yderligere information kan fås hos 
Shell Aviotion, tlf. 33 37 22 86. 
Eller check www.shell.dk. 
Bed dit værksted om AeroShell 15W-50, når du 
skol skifte olie. 

Bemærk: AeroShell lSW-50 er blandbar med alle olieryper, så du vil ikke få problemer, hvis du skal 
efterfylde, og She/1 evt. ikke findes på pladsen. SHELL IS FLYING 



Flyvemuseet til Helsingør 
Repræsentantskabet har godkendt sammenlægning med Danmarks Tekniske Museum 

Af Hans Kofoed 

Siden Mobilium i Billund måtte lukke den 31. 
august i fjor, har der været arbejdet intenst på 
at finde en mulighed for at videreføre Dan
marks Flyvemuseum. Bestyrelsen havde hå
bet at kunne præsentere en løsning inden 
årsskiftet, men af forskellige årsager, bl. a. 
kommunalvalget, skulle det ikke gå slet så 
hurtigt. 

Der pågår stadig forhandlinger, men den 20. 
marts blev der taget et vigtigt skridt mod en 
løsning: Danmarks Flyvemuseums repræsen
tantskab vedtog på et ekstraordinært møde 
med overvældende majoritet et forslag fra 
bestyrelsen om at slutte museet sammen med 
Danmarks Tekniske Museum og flytte samlin
gerne til Helsingør. 

Forslaget skal naturligvis også godkendes 
af den anden part. Det vil blive behandlet på 
Danmarks Tekniske Museums repræsentant
skabsmøde den 30. april. 

Og mon det ikke -også bliver vedtaget der? 

14 

Baggrunden 

Formanden for Danmarks Fly
ve museums bestyrelse og 
repræsentantskab, civilinge
niør Søren Jakobsen indledte 
sin forelæggelse af forslaget 
med at konstatere, at museer
ne i Billund havde givet million
underskud lige siden åbnin
gen i 1990. Heller ikke de tiltag, 
Mobilium havde gennemført i 
begyndelsen af 1997, fx relan
ceringen af bilsamlingen (den 
franske by), havde formået at 
tiltrække publikum i tilstrække
ligt omfang. 

Året var ellers begyndt med 
pæn fremgang, men somme
ren, hvor hovedparten af de 
besøgende kommer, havde 
været katastrofalt dårlig. Den 
15. august havde Mobiliums 
bestyrelse derfor besluttet at 
lukke pr. 1.september, mens 
man endnu kunne svare en
hver sit. 

15 forslag 

Flyvemuseets bestyrelse hav
de overvejet at lade Flyvemu
seetfortsætte alene, underfor
udsætning af at bygningen 
blev stillet vederlagsfrit til rå
dighed. Det lykkedes dog ikke 
at få tilsagn herom. 

I forbindelse med lukningen 
modtog flyvemuseet 15 forslag 
til ny beliggenhed. Tre af disse 
blev genstand for mere ind
gående forhandlinger med de 
implicerede parter. 

Ålborg? 

Ålborg har et godt befolknings
grundlag, der er masser af 
turister i området, en flyvesta
tion og en lufthavn. 

Man tilbyder en velbelig
gende byggegrund i et flyve
miljø (lufthavnen), men ikke 
bygninger til at huse samlin
gerne. De må financieres fra 
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anden side, og byrådet er ikke Men det begynder også at "Lejligheden" er opdelt i tre nuværende tidspunkt. Man 
sindet at dække et (sandsyn- haste - udstillngsbygningen i haller. Den mindste (på knap håber i løbet af forsommeren 
ligt) driftsunderskud. Billund skal være rømmet den 1 .000 kvadratmeter) tænkes atfå så mange fly til Helsingør, 

1. september i år. anvendt som depot, de to store at portene kan slås op til en 

Kastrup? 
Og det blev Helsingør-løs- (3.000 og 4.000 kvadratmeter) midlertidig udstilling en gang i 

ningen, repræsentantskabet til udstilling af fly, motorer, skoleferien. 
Københavns Lufthavne A/S gik ind for med 20 stemmer af modeller m.v. Det store grove Det er dog også muligt, at 
foreslår at lægge museet i Vil- 22 mulige. En undlod at stem- fabriksinteriør bevares, og hal- man venter med at åbne til 
helm Lauritzens "Gamle Luft- me, og en havde meldt afbud. lerne kommer til at bære præg man er helt færdig med opstil-
havnsbygning", men den er ik- af hangar på en helt anden lingen og indretningen, og det 
ke særlig egnet og desuden måde end tilfældet var i Bil- bliver i så fald nok først til for-
skal den flyttes, hvilket vil koste Navnet bevares lund. året. 
måske 70-100 mio. kr. Når sammenslutningen af de Inde i midterhallen opføres 

Den er også for lille, men en to museer bliver en realitet, der langs den ene væg en let 
støjafskærmning, der skal bliver det - naturligt nok - med bygning, som man kender det Hvad med Billund? 

opføres i lufthavnens nord- Danmarks Tekniske Museum fra mange hangarer. Den skal Og hvad sker der så med Fly-
vestlige hjørne, vil kunne ud- som "det fortsættende muse- rumme cafeteria, skoletjene- vemuseets bygninger i Bil-
formes, så den indeholder lo- um". De to museers repræsen- ste, bibliotekm.v.og blivernok lund? Udstilingsbygningen er 
kaler for museet, men der er tantskaber sammenlægges, opført i flere tempi, efterhån- sammen med det øvrige Mo-
ikke regnet på, hvad det vil og Teknisk Museums bestyre!- den som man får råd til det. bilium kompleks (Falck-muse-
koste. se udvides med formanden for et, Bil museet) overtaget af Le-

Lufthavnen, der er et delvis Flyvemuseets Venner og to 
Ingen udendørs fly 

go, men hvad de fremover skal 
privatejet selskab, vil næppe medlemmer, valgt af og blandt bruges til, er ikke offentliggjort. 
kunne påtage sig garantifor- repræsentantskabets flyve- I Billund havde Danmarks Legoland Space Center har 
pligtelser i forbindelse med museumsfraktion ( repræsen- Flyvemuseum en større sam- været nævnt. 
driften af et sådant museum. tanter udpeget af foreninger ling fly parkeret i det fri. Gan- Flyvemuseets depothan-

m.v. med tilknytning til flyv- ske vist kun i sommermåne- gar i Billund Lufthavn oprethol-

- eller Helsingør? 
ning). derne, men flyene havde ikke des indtil videre, for det er ikke 

Flyvemuseet vil altså frem- godt af al den friske luft (Billund hensigtsmæssigt at flytte alt til 
Den tredje mulighed, bestyre!- over i juridisk henseende være ligger som bekendt ikke i Ari- Helsingør i en operation. I før-
sen har set nærmere på, er en en integreret del af Teknisk zona). Derfor bliver der ikke ste omgang "nøjes" man med 
sammenslutning af Flyvemu- Museum, men navnet Dan- udendørs udstilling af fly i at flytte de fly og andre effekter, 
seet medTeknisk Museum og marks Flyvemuseum bevares Helsingør- det egner det dan- der skal udstilles. 
en flytning til Helsingør. som betegnelse for de forene- ske klima sig afgjort ikke til. Værkstedet bevares også. 

Teknisk Museum er et eta- de flysamlinger. Blandt de fly, der var udstil- Det skal fortsat danne basis for 
bleret museum med det nød- Og det lader sig nemt prak- let i Billund, var en del indlånte det restaureringsarbejde, der 
vendige administrative appa- tisere, for flyveafdelingen pla- fra Tøjhusmuseet, Flyvevåb- udføres af frivillige jyder, og 
rat, det er statsanerkendt og ceres for sig selv i den sydvest- nets historiske Samling og pri- som forhåbentlig fortsætter -
det har masser af plads (her- lige del af Helsingør, lige ved vate, og det var i skrivende der er adskillige fly i depotet, 
om senere). I øvrigt har Teknisk Kongevejen. stund ikke afklaret, om de skal som trænger til en kærlig 
Museum allerede en fin fly- Her har Teknisk Museum med til Helsingør eller de skal hånd. 
samling med bl.a. originale El- for et par år siden købt en "eje- returneres til ejerne. På lidt længere sigt vil man 
lehammer typer og de første rlejlighed" i en enorm jernbe- Det er derfor ikke muligt at dog nok søge at skaffe andre 
danske marinefly. tonbygning, der i sin tid rum- sige. hvilke fly, der vil blive lokaler til restaureringsgrup-

En flytning til Helsingør er mede Helsingør Værfts jern- udstillet i det nye Danmarks perne og afhænde hangaren. 
langt den billigste løsning. Den støberi. Museet råder over et Flyvemuseum bortset fra Fly- Provenuet ved salget kan så 
vil kunne realiseres for de gulvareal på ca. 8.000 kvadrat- vevåbnets Catalina L-861 - anvendes til udbygning af de-
midler, Flyvemuseet allerede meter (Flyvemuseets udstil- den står der allerede! potet i Helsingør. 
råder over, og den kan ske hur- lingsbygning i Billund er på ca. Hvornår det nye flyvemuse- Men det bliver næppe i 
tigt. 2.500) og rumhøjden svarer til um åbner, kan ikke siges på dette årtusind! • 

et femetages hus. 

Inde i midterhallen står der allerede en Catalina. Foto: J, Wistrand 



Hovedværksted Vær/øses "ingeniører" 

C-130 AUP projekt 
Af Jørn Asmussen, projektleder 
Foto: Fototjenesten, FSN VÆR 

Hovedværksted Værløse gik sidste år ind i et 
C-130 planlægningsprojekt, hvor formålet var 
at planlægge en prototypemodifikation på C-
130 flyene. 
Det lyder ikke særligt vanskeligt, men når det 

drejer sig om en prototype hvor man kun ken
der slut målet og ikke har det fulde overblik 
over omfanget, kan det være særdeles vanske
ligt. Det at tidsfastsætte de enkelte operatio
ner når tegningen ikke er fremstillet er i sig 
selv en udfordring. 

Men det er nu engang de vilkår Hovedværk
stedet ofte arbejder under. Vi kan da også til
lade os at være lidt stolte af os selv, for hvilke 
andre steder overlapper flyteknikerne ingeni
ørerne,d meget som det gøres på Hovedværk
stedet? 

Nedenfor er en kort redegørelse for hvad 
Hovedværkstedet så gik i gang med ved års
skiftet. 

C-130 Avionic Update Pro
gram (AU P} er et projekt, hvor 
bl.a. navigationsinstrumenter 
og autopilot udskiftes. Der 
indføres TCAS (Traffic Collisi
on Avoidance System} og 
GCAS (Ground Collision Avoi
dance System} m.m .. 

Eller sagt på en anden må
de, C-130 får "glascockpit". 

Ud over dette indføres også 
et nyt Master Warning and 
Caution Panel. Motorinstru
menterne udskiftes og store 
dele af Circuit Breaker pane
lerne ændres radikalt. Dele af 
kommunikationssystemet æn
dres ligeledes. 

35.000 mandtimer 

Selve AUP-delen af projektet 
er estimeret til ca. 21.000 mand
timer. Herudover anvendes ca. 
6.000 mandtimer på øvrige mo
difikationer, montering/flytning af 
antenner og på forstærkning af 
vinduesrammer i cockpit m.v .. 

Endvidere estimeres der 
med en assistance til Flyve
materielkommandoen (FMK) 
på ca. 2.200 mandtimer. Den
ne assistance er teknikere 
som er med til udarbejdelse af 
tegninger og styklister m.m .. 

Lægges tiden for eftersyns
pakken, som flyet er udgået til, 
oven i (inkl. reparationer), bli
ver det totale produktionsesti
mat på ca. 35.000 mandtimer. 

Toholdsskift 

Projektet anvender sammen
lagt ca. 12.000 mand timer i 
cockpittet på el- og klejnsme
dearbejde. Med maksimum
plads til 6 teknikere i cockpit
området ad gangen vil det tage 
ca. 54 uger på daghold. 

Men helt så galt går det dog 
næppe. Med smidighed og 
stram planlægning fra samt
lige involverede, samt indførel
se af toholdsskift forventes 
det, at 8-678 ruller ud af han
gar 6 omkring 14 august 1998. 

Det vil sige en reduktion på ca. 
21 uger. Denne dato er dog 
med et vist forbehold, idet der 
løbende tilgår arbejder til pro
jektet, samt det faktum at der 
stadig er mange uafklarede 
spørgsmål, hvilket er naturligt 
på en prototype. 

Når projektet kører på sit 
højeste er der beskæftiget 42 
teknikere fordelt på fem værk
steder, hvoraf den største del 
er flyelektrikere. 

Projektorganisationen 

For at kunne foretage et så 
stort prototypearbejde med 
næsten samtlige af Hoved
værkstedets værksteder invol
veret på en eller anden vis, har 
det været nødvendigt at op
bygge en projektorganisation. 

Projektorganisationens op
gave er ud over at forestå pro
duktionen også at assistere 
FMK med udarbejdelse af do
kumentation. Organisationen 
involvere en del timelønnede 
teknikere, som udover at bidra
ge med deres håndværks
mæssige viden også deltager 
i planlægning og tidsestime
ring af de forskellige arbejds
processer. 

120 kvadratmeter 
tegninger 

Ud over nævnte arbejder as
sisterer to flyelektrikere løben
de gennem hele projektet in
geniørerne med udarbejdelse 
af tegningsmateriale. 

Et prototypearbejde begyn
der ofte med en skitsetegning 
fra ingeniørerne, dvs attegnin
gen bliver færdigjusteret på ar
bejdsstedet af teknikerne, for 
så at blive sendt tilbage til FMK 
til rentegning. Tegningsmæng
den der er tale om.svarer til 
omkring 120 meter i samlet 
længde og 1 meter i bredden. 

Fræsning af center panel efter 
mock-up modellen på maskin
værkstedet. 
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Forfatteren 

Jørn Asmussen er 47 år og 
blev udlært som værktøjs
mager i 1971. Han kom her
efter til Flyvevåbnet, hvor 
uddannelsen som flymeka
niker afsluttedes i 1973 og 
arbejdede et par år på C-4 7 
og C-54. 

I 1975 overgik han til C-
130 vedligeholdelsesgrup
pen, og efter endt uddannel
se i England og Norge fløj 
han en del år som Crew
Chief på C-130. 

11981 var han i USA 1981 
på Gulfstream G-I11 kursus 
m.h.p. at undervise egne tek
nikere. 1981 til 1984 værk
stedsleder/instruktør på Gulf
stream G-111. 

Fra 1984 til 1994 var Jørn 
Asmussen ansat i Sterling 
Airways, først tre år i teknisk 
planlægning efterfulgt af tre 
år i produktionen. De sene
ste år var han beskæftiget i 
ingeniørafdelingen, hoved
sageligt med at rejse ud og 
besigtige fly hos andre luft
fartsselskaber, for senere at 
afgive tilbud på vedligehol
delse. Herudover behand
ling af indkomne LDD'er, 
AD'er og SB'er. 

I 1994 blev han ansat på 
Hovedværksted Værløse 
som daglig leder af flyværk
stedet for fastvingede fly { C-
130 og G-111). 

18 km ledninger 

Første fase er ved at blive af
sluttet. Cockpittet er renset for 
kilometervis af ledning. Alle in
strumenter er demonterede og 
det gamle instrumentpanel er 
afmonteret. 

Der skal fremstilles et helt 
nyt instrumentpanel. For at 
kunne fremstille det har det 
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Opsætning og tilpasning af mock-up i C-130 cockpit. 

været nødvendigt at lave en 
mock-up. Fordelen ved en 
mock-up er at den kan justeres 
og ændres hele vejen gennem 
processen, indtil man har 
opnået den bedst mulige pla
cering af de nye instrumenter. 

Når det er gjort, skal der på 
baggrund af mock-up'en fræ
ses et nyt panel. Dette arbejde 
bliver udført af Hovedværkste
dets maskinværksted med en 
avanceret CNC fræser. 

Når fræsningen er tilende
bragt, skal det nye panel mon
teres. Men først skal der instal
leres ca. 18 til 20 kilometer nye 
ledninger rundt om i cockpittet 
0a, du læste rigtigt!). 

Når det er gjort og instru
menterne er monteret, skal 
der bruges fire-fem uger på at 
"ringe" ledningerne igennem, 
dvs. en kontrolmåling hvor 
hver en stump af ledningerne 
bliver checket, at de nu går 
derhen hvor man forventede. 

15 mio.kr. 

Når dette arbejde er afsluttet 
og flyet samlet, overgår det til 
statisk afprøvning og til sidst 
afsluttes det hele med ca. 100 
timers flight test. 

Og hvad koster ombygnin
gen så? Pr. fly regnes der med 

Hvad foretages der? 

at skille købes avionics og in
strumenter for 8 mio. kr. Instal
lationsudgifter {ledninger mv) 
anslås til 2 mio. kr., de direkte 
lønudgifter til 4½-5 mio. kr., dvs 
en nettoudgift på omkring 15 
mio.kr. • 

Følgende systemer bliver modificeret helt eller delvist, ind
føres, ændres eller udskiftet helt: 
Satcom Low Range Radar 
IFF Weather Radar 
NAV Flight Director 
VHF NAV Autopilot 
VHF Homer INS 
UHF ARC 159 Omega 
UHF Direction Finder GPS 
TACAN Glide Slope 
ADF Marker Beacon 
GCAS True Airspeed lndicator 
TCAS Chrash Position lndicator 
C 12 Compas Beta Range lndicator 
Engine Instruments 

HVK's ''ingeniør" afdeling. Her redigeres, opbevares og læses tegninger. 



-

Finger Vest 
Den 18. marts blev FingerVest 
i Københavns Lufthavn Ka
strup taget i brug. 

Fingeren og den tilhørende 
tværfingerforbinder indenrigs
og udenrigsterminaler og er 
forsynet med rullende fortove, 
hvilket i øvrigt indgår i lufthav
nens planer for fremtidige fin
gersystemer. 

Indenrigspassagerer uden 
indskrevet bagage kan fra kl. 
0730 til 2130 bruge fingerens 
1. sal til at gå fra indenrigster
mimalen til udenrigsterminalen, 
ligesom udenrigspassagerer 
kan gå i modsat retning fra kl. 

0730 til 2230 via pas- og told
kontrollen i Finger Vests stue
plan. 

I Finger Vest er der fem ga
tes til udenrigstrafik med tilhø 
rende standpladser. De indgår 
i lufthavnens område A og har 
numrene A 18, A20, A21, A22 
ogA23. 

På kombistandplads A 19 
kan der parkeres store fly, fx 
Boeing 767, som ekspederes 
fra gate A20, men ved anven
delse af både lunge A 18 og 
A20 som ventesal for passa
gererne. 

Som noget nyt er der over 

B+I teorikurser: 
Billund I Dag I Kursus nr. 9802 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdao medio marts 1999 
Billund I Aften I Kursus nr. 9804 I Start d. 10.08.98 
Sidste eksamensdag medio juni 1999 

gatepultene monteret en mo
nitor, der kan styres direkte fra 
pulten. Handlingsagenten har 
herved mulighed for at skilte 
selskabslogo og fri tekst, fx in
formation om boardingrække
følge, beskeder til passagerer 
m.v. 

Finger Vest er tegnet af ar
kitektfirmaet Holm & Grut, som 
også tegnede Finger A. Gulvet 
er belagt med tæpper, hvor 
man sidder og med italiensk 
marmor, hvor man går. Det 
samlede etageareal er 14.000 
kvadratmeter. 

Interiørbilleder af den nye Fin
ger Vest, som giver overdæk
ket gangforbinde/se mellem 
den eksisterende Indenrigs- og 
Udenrigsterminal. Glasbillede
rne i vinduespartiet er skabt af 
kunstmaler Frans Widerberg. 

Foto: Ole Akhøj 

LUFTFARTSSKOLEN Optagelsesprøver afholdes d. 16. maj 1998, både på skolens afdeling i 

18 

Tilmeldingsskemaer kan rekvireres 
på telefon 32 82 80 69. 

Alle tilmeldinger skal ske 
til skolens afdeling i Roskilde, 

Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. 

Billund og Roskilde. Tilmelding til optagelsesprøve skal ske på tlf.: 32 82 80 69 

D teorikursus: 
Billund Aften Kursus nr. 9814 Start d. 18.08.98 
Sidste eksamensdag medio marts 1999 

Sidste tilmeldingsfrist for kurserne 9802, 9804 og 9814 er d. 26. juni 1998 
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Air Alsie AIS øger aktiviteten og søger: 
Ass. flyvechef, piloter, salgs- & operationsmedarbejder 

og flymekaniker 

Assisterende flyvechef 
TIi at aflaste vor flyvechef med en række admini
strative opgaver, søges en assisterende flyvechef. 
der ud over flyveopgaver kan trives med admini
strativt arbejde samt evt. varetage en funktion som 
"head of Training·. 

Piloter 
lil vor flåde af avancerede fly, søger vi erfarne piloter 
med dansk D-certificat. Stor professionel kompetence 
er for os en selvfølge, hertil er det vigtigt, at man er 
serviceminded og ikke mindst har entusiasme for 
vores del af flybranchen. 

Salgs- & operationsmedarbejder 
lil vor salgs- og operationsafdeling søges en fleksibel, 
udadvendt og meget serviceminded medarbejder 
med høj stresstærskel. Hovedvægten er lagt på salg, 
hvoraf salgserfaring fra rejse- eller luftfartsbranchen 
er ønskelig. Engelsk skal kunne beherskes i skrift og 
tale samt EDB på brugerniveau. 

Flymekaniker 
lil vedligeholdelse af vor voksende flåde af jetfly, 
søges en erfaren og certificeret flymekaniker med 
præference på de typer vi opererer. 

Firmaprofil 
Air Alsie's hovedaktiviteter er flymanagement. ambu
lance- og taxiflyvning samt flyvedligehold. 

Hovedsædet ligger i Sønderborg Lufthavn, hvor alle 
aktiviteter er samlet i vor moderne hangar-. admi
nistrations- og værkstedsbygning, der huser over 
30 medarbejdere. 

Vi opererer i dag 7 jetfly og vi er Skandinaviens største 
inden for dette trafikområde. Flyene dækker lige fra 
kortdistance fly som Citation I og V. mellemdistance 
fly som Citation III, Falcon 20 og Hawker 800 og til 
store langdistance fly som Falcon so og Falcon 2000. 

Lidt over halvdelen af vore flyvninger er for vore 
management kunder. Resten er ambulance- og 
taxiflyvning, hvor vi med vore flytyper og service har 
skaffet os en solid ad hoc kundegruppe i Nordeuropa 
samt et stadigt voksende antal kontraktkunder, for 
hvem vi flyver over hele verden. 

Vor flyvedligeholdelse består primært af service på 
egne fly, men er under forberedelse til også at 
omfatte eksterne kunder. 

Air Alsie indgår i Focon Gruppen, hvis andre virk
somheder hovedsageligt beskæftiger sig med elek
tronik. Focon Electronic Systems A/S, som er 
gruppens største selskab, udvikler og producerer 
elektroniske informations- og kommunikations
systemer til tog i Europa. 

Se mere på vores homepage, der kan findes på 
www.alsie.com. 

A 
AIRA/SIE 

Air Alsie A/S 
Sønderborg Lufthavn 
P.O.Box 240 

DK-6400 Sønderborg 
Telefon 74 42 98 88 



Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Firmaet Partenavia blev star
tet i Napoli efter anden ver
denskrig og byggede fra 1952 
en række mindre almenfly. 
Den Cessna 172-lignende 
P.64 og den tosædede videre-

udvikling P.66 blev rimelige 
succes'er efter europæiske 
forhold, men det var med 
P.68'eren Partenavia virkelig 
blev kendt. Ret beset hed den 
Partenavia P.68Victor, men får 

-n -

Der tales meget om miljøet i disse år. OY-SUR 
er et fly, der hjælper med at skaffe overblik 
over det, så beslutningstagerne kan basere 
deres afgørelser på fakta. 

man nogensinde andet svar 
en slet og ret "en Partenavia", 
hvis man på en flyveplads 
spørger, ,,hvad det er for et fly, 
der holder der"? 

Prototypen til P.68 fløj i 

1970, og produktion kom i 
gang i 1972. Der er siden byg
get over 400 fly i forskellige 
modeller. P.68 er leveret med 
pontoner, forlænget krop, æn
dret haleplan, højere halefinne 
og turboprop-motorer. Et en
kelt fly blev bygget som proto
type for en model med optræk
ke ligt understel, men denne 
P.68R kom aldrig i produktion. 
AP 68 TP-600 Viator er i skri
vende stund den mest avan
cerede udgave af flyet med tur
bopropmoterer, plads til ni 
passagerer og en rejsefart på 
180 kts. 

11994 fløj enTaneja Obser
ver 2 fra Bangalore i Indien -
den første i en serie af licens
byggede P.68'ere. 

Instrumentpanelet i P.68 Ob
server var oprindelig mindre, 
end det man ser her. Det nu
værende blev monteret efter 
en servicebulletin, der kom for 
tre år siden. Formålet med mo
difikationen var, at flyet skulle 
kunne have bedre /FA-instru
mentering. 
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Udsynet fra glasnæsen er 
fremragende, og det er en sjov 
fornemmelse at se først start
banen og siden landskabet 
glide ind under fødderne. 

Sjælden model 

I denne italienske storfamilie 
hører OY-SUR til en lidt eksklu
siv gren. Prototypen til P.68 
Observer blev bygget hos 
Sportavia-P0tzer i Tyskland. 
Tanken var, at de fine udsigt
forhold fra glasnæsen ville 
gøre politi- og militære luftstyr
ker interesserede i typen. Par
tenavia ombyggede i første 
omgang eksisterende fly på fa
brikken, men producerede 
dem senere direkte. Interesse
ren har dog ikke været over
vældende, så der er kun pro
duceret få fly af denne model. 

OY-SUR blev bygget i 1981 
og har fløjet i Tyskland som D
GEMG. Den kom på dansk 
register i 1986 og har arbejdet 
for Dansk Naturgas. Siden har 
Sun-Air fløjet med OY-SUR -
bl.a. taxaflyvning. Nu er den, 
som man vil kunne se på disse 
billeder, travlt beskæftiget hos 
Bio/consult as, hvor den nær
mest er skræddersyet til dette 
firmas miljøopgaver. 

Miljøundersøgelser 

Bio/consult er et firma, der har 
specialiseret sig i at foretage 
undersøgelser og levere doku
mentation af miljøforhold. 
Mange af opgaverne handler 
om kortlægning og bekrivelser 
af vegation og dyreliv i vand
løb, søer og de danske farvan
de. Fugletælling er en anden 
typisk arbejdsopgave. 

Med OY-SUR kan Bio/con
sult hurtigt skaffe sig overblik 
over et større område, og når 
det drejer sig om havet, kan 
man faktisk se længere ned i 
vandet fra et fly, end det er mu
ligt fra en båd. Når OY-SUR er 
landet med sine informationer, 
kan det siden være nødvendigt 
at sende en dykker ned for at 
skaffe mere detaljerede oplys
ninger. Flyet er blot en af flere 
strenge Bio/consult spiller på. 

I de senere år har Bio/con
sult bl.a. registreretålegræs ( en 
vigtig bioindikator} i Øresund, 
muslinger i Mariager Fjord og 
undersøgt, hvordan Cat-Links 
hurtigfærger har påvirket fug
lelivet omkring Samsø. 
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Udstyr 

Bio/consult har udstyret OY
SUR med et system, hvor en 
GPS arbejder sammen med 
en computer. Enhver optagel
se bliver registreret i en data
base med oplysninger om tids
punkt, position, kurs og højde. 
Billederne kan digitaliseres, 
hvilket giver mange mulighe
der for at præsentere dem for 
kunderne på forskellig måde. 
Det kan være som print, på cd
rom eller via andre elektroni
ske medier. Billederne eller 
indtastede data fra OY-SUR's 
missioner kan lægges sam
men med eksisterende elek
troniske kort, hvor så fx fore
komsten af blåmuslinger vil 
fremstå med en bestemt farve. 

OY..SUR er ideel til opgaver
ne, fordi den er stor nok både 
til en besætning af pilot og 
biologer samt deres foto- og 
computergrej. Samtidig er flyet 
ikke større, end der er økonomi 
i at bruge det. Da mange 
opgaver foregår over vand, er 
det heller ikke dårligt, at det har 
to motorer. Det turde være en 
kendt sag, at man komme ud 
for en situation på en 
fugletælling, hvor det er rart at 
have motor nummer to! 

OY-SUR flyver først og 
fremmest i godt vejr. Det er i 
de fleste tilfælde nødvendigt 
for at kunne løse opgaverne. 
Derfor udnyttes maskinen 
også meget intensivt, når vej
ret endelig er til det. 

ø -

OY-SUR er en nyttig lille ar
bejdsbi, der kan ses over hele 
Danmark, og med den regi
strering flyet har, kan man næ
sten ikke lade være med at 
nynne .sur, sur, sur, lille fly 
omkring ....... " • 

Partenavia P.68C 
Observer 

2 stk 200 hk Lycoming I0-
360-A 1 B6 

Spændvidde: ...... 12,00 m 
Længde: ....... ........ 9,15 m 
Højde: .. ... .. ........ .... 3,40 m 
Tornvægt: .. .... ... .. 1345 kg 
Max. startvægt: . . 1962 kg 
Rejsehastighed: ... 130 kts 
Stallhastighed: ........ 61 kts 
Start til 50 ft: .......... 427 m 
Max stigehastig-

OY-dSUR over Samsø, hvor den sidste år i marts var beskæftiget hed: ............... 1100 ft/min 
me optælling af edderfugle. li h ·d 

r
------------------- op øJ e: ...... ... 21.600ft Rækkevidde: .. ... 1100 nm 



Til airshow 
med Catalina 

2. del 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Slaget om Atlanterhavet 

Killer Gat er malet i de farver, 
som pilot i Royal Canadian Air 
Force David Ernest Hornells 
Catalina havde, da han fløj ud 
på sit sidste togt i juli 1944. 

Slaget om Atlanterhavet 
udviklede sig virkeligt kritisk for 
England de første krigsår. 
Landet var helt afhængigt bå
de af importeret mad og natur
ligvis benzin og våben. LI-båd
ene var meget tæt på at skære 
denne livline over. 

En af de væsentligte fak
torer i bekæmpelsen af LI-båd
ene blev fly, og her spillede 
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Catalina· en en stor rolle. Dens 
lange aktionstid gjorde den 
velegnet til lange observa
tionsflyvninger, men som an
grebsfly var dens langsomme 
fart en alvorlig hæmsko. En 
sorthumoristisk vittighed gik 
på, at en typisk radiomelding 
fra en Catalina var .har obser
veret tysk U-båd - venligst in
former de efterladte" - under
forstået, at Catalina·en ikke 
ville overleve sit angreb. 

Hornell havde fløjet mange 
patruljer men aldrig mødt en U
båd. Han havde oprindeligt 
meldt sig til tjeneste ved Royal 

Udsigten fra Kil/er Gat over 
.,England's green and plea
santland". 

Canadian Air Force i januar 
1941 kun tre uger før han fyldte 
31 og dermed tre uger før det 
ville være for sent at melde sig 
efter de gældende aldersregler. 

Hornell blev uddannet i Ca
nada, og fløj fra 1942 patruljer 
lang Canada østlyst i Super
marine Stranraer biplan fly
vebåde. Han kom dog aldrig i 
kontakt med fjenden. I april 
1943 blev han udstationeret 
hos Boeing, hvor han hjalp med 
at testflyve fly, der blev bygget 
til RCAF. 

Hornell ville dog gerne gøre 
tjeneste ved en frontlinjeeska
drille og fik sit ønske opfyldt, da 
han i januar 1944 kunne flyve 
med 162 Squadron til Rey
kjavik. Denne enhed fløj Can
so (Catalina·er bygget af Bo
eing og Vickers i Canada til 
Royal Canadian Air Force) og 
var snart i fuld gang med at pa
truljere farvandene nord for 
Skotland for at spotte U-både, 
der kunne tænkes at ville gen
ere forberedelserne til inva
sionen i Normandiet. 

162 Squadron havde fast tre 
Canso · er baseret på Wick i 
Nordskotland, hvor besætning
er og fly roterede ned fra ho
vedbasen på Island. 

Den 24. juni 1944 lettede 
Hornell fra Wick klokken 0930. 
Foruden ham var syv andre 
erfarne besætningsmedlem
mer ombord. Klokken 1900 lå 
Hornell nord for Shetland
søerne og var begyndt at dreje 
ind på kursen hjem til basen, 
da observatørerne i bagkrop
pen fik øje på en U-båd ca. otte 
kilometer borte. 

Hornell drejede øjeblikke
ligt Canso • en ind på en direkte 
kurs mod U-båden. På dette 
tidspunkt i krigen var det blevet 
LI-bådenes praksis ikke at dyk
ke, men i stedet blive på over
fladen og kæmpe mod de an
gribende fly. Var det en Cata
lina/Canso, der angreb, var der 
forholdsvis god tid til at skyde 
den ned, inden den lang
somme flyvebåd nåede frem 
til U-båden.Setfraettysksyns
punkt, kunne man nok godt 
havde brugt endnu mere tid, da 
skytternes udsigter til at over
leve, hvis flyvebåden ikke blev 
ramt, var temmelig små. 

Under tysk ild 

Hornell kom under tysk ild på 
omkring 6 kilometers afstand. 
Der var da stadig små to minut
ter til han ville være fremme 
ved LI-båden. De tyske 20 og 
37 mm projektiler ødelagde 
indledningsvis radioantenner
ne og begyndte derefter at rive 
store stykker ud af vingen. 
Snart brød styrbords motor i 
brand efter en velrettet salve. 
Først inde på ca. en kilometers 
afstand kunne Canso · ens 
væsentligt mindre maskin
geværer begynde at skyde 
igen. Og kort efter placerede 
Hornell sine dybdebomber tæt 
omkring U-båden fra en højde 
af bare 50 fod. 

Han trak nu flyvebåden op 
for at vinde højde. Under stig
ningen faldt den brændende 
motor helt af - ild og røg bredte 
sig både i vingen og kroppen. 
Det var klart at Canso · en måtte 
landes øjeblikkeligt. Den ramte 
vandet to gange, og sprang op 
igen inden den endeligt lagde 
sig som et brændende vrag i 
de 3,5 meter høje bølger. 

Det lykkedes at evakuere 
besætningen ud i de to gummi
både, men den ene gik hurtigt 
i stykker, og de otte mand var 
dermed henvist til at nøjes med 
en enkelt fire-mandsbåd. Gen
nem natten tog vinden til og 
nåede stormstyrke. Bølgerne 
blev efterhånden 15 meter høje. 
Hornell havde været i vandet for 
at hjælpe nogle af sine besæt
ningmedlemmer og brugte nu i 
mangel af bedre sin bukser 
som øse. 

Sandsynligheden for at 
komme levende ud af situa
tionen må havde syntes uhyg
geligt lille. Men lige før midnat 
fik den norske kaptajn på en 
Catalina fra 333 Squadron øje 
på nødblus opsendt fra gummi
båden - et rent tilfælde, at han 
netop kom forbi dette sted på 
det uendeligt store hav. Cata
linaen blev omkring mændene 
i 14 timer, hvor de iøvrigt også 
lykkedes den at lokalisere over
levende fra den sunkne U-båd. 

Efter 16 timer nåede en 
Warwick frem til mændene og 
prøvede at smide endnu en 
gummibåd ned, men ramte 
desværre 500 meter ved siden 
af. Hornell ville forsøge at svøm
me efter den, men blev for
hindret af sine kammerater. 
Han var næsten blind og nu 
meget afkræftet. 
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Kasper mellem to besæt
ningsmedlemmer 1000 fod 
over det engelske landskab. 
JohnThain (t.h.) er skolelærer 
i sit civile liv. Herman de Ridder 
er hollænder og passer til dag
ligt maskiner på et beton
støberi. Flere gange om året 
rejser han til England og 
arbejder omkring Kil/er Gat. 

Efter 20 timer var to af be
sætningen døde og resten 
stærk forkomne. Nu kom en 
Sunderland strygende lavt over 
havet i færd med at dirrigere en 
hurtigbåd frem til dem. Alle 
overlevende fra besætningen 
blev taget op, men trods forsøg 
på redde ham døde Hornell kort 
efter, at han blev kom ombord i 
hurtigbåden. 

Hornell fik posthumt tildelt 
Victoria-korset for sin vilje til at 
gennemføre angrebet på U
båden og for sin store indsats 
med at hjælpe sin besætning 
og holde modet oppe hos dem 
under de svære timer i gum
mibåden. 

Til airshow 

Vores tur var heldigvis knapt 
så dramatisk. Vi kunne nøjes 
med at føle historiens vinge
sus uden at få flyvende pro
jektiler med i købet. Efter at 
have passeret sprækken der 
dannedes af toppen af the 
South Dawns og bunden af 

Kil/er Gat taxi'er ind efter sit display i Shoreham. 

skyerne, fløj vi for en kort stund 
ud over den Engelsk Kanal og 
forbi Brightons berømte sea
front. Kort efter lavede vi et low
pass over Shoreham og var 
(desværre} snart tilbage på 
jorden. 

Piloter og flyvemaskinister 
forsvandt hurtigt for at få de 

seneste opdateringer af dag
ens showprogram. Vi hjalp 
resten af besætningen med at 
sætte telt op til at sælge sou
venirs og uddele den vin, der 
skulle deles ud som reklame 
for en sponsor, der spytter lidt 
i kassen denne sommer. 

Et par timer fik den danske 



Chris Bailey er hollænder og oprindeligt med i en støttegruppe 
bag en Spitfire i Holland. Nu er hun med Catalinaen. 
Bi/ledet er fra Fighter Meet på North Weald, hvor souvenirteltet 
ville være være blæst væk - de store blisters fungerede dog fint 
som butik! 

del af besætningen til opgave 
at sælge billetter til folk, der 
således kunne få lov at se flyet 
indefra. Sammen med sour
venirsalget hjælper det med at 
holde flyet på vingerne. 

Det var en spændende lej
lighed til at tale med mange 
forskellige mennesker. Her 
kom unge mennesker, familier 
med børn og en gammel bed
stemor, der skulle vise barne
barnet de fly, hun så ofte så 
ud for kysten under krigen. 
Mest spændende var det tale 
med de ex-aircrew, der fløj 
Catalina. 

Der var naturligvis også tid 
til at se på noget spændede 
flyvning under airshowet, ind
en vi måtte tage afsked med 
Catalina'ens venlige besæt
ning og tage bussen til Brigh
ton. 
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Det var svært at komme ned 
på jorden igen efter at have 
fløjet Catalina. Men for at blive 
i den rette stemning valgte vi 
den aften at blive i maritime 
omgivelser og spise patrio
tiske fish-n '-chip på den be
rømte pier i Brighton, hvor en 
båndoptager spillede "There 'li 
be blue skies over the white 
cliffs of Dover" og andre klas
sikere medVera Lynn og andet 
godtfolk. Ret beset ikke et mål
tid, der ikke kunne fås bedre i 
Brightons rige udvalg af res
turanter. 

Men Catalina-turen var jo 
heller ikke tilnærmelsesvis så 
komfortabel som turen hjem i 
MD-80'eren. Nu er det bare 
sådan her i livet, at det ikke 
altid er det letteste og mest 
komfortable, der giver de 
minder, man lever videre på! 

En virkelig god ide? 

Og lad mig så afsluttende lufte 
en tanke. Vi har set den Fly
vende Fæstning Sally-B både 
til det store SAS-show i Ka
strup i 1986 og i 1984 til åbent 
hus på Værløse. Begge gange 
(vist nok) sponsoreret af SAS. 
Herligt og relevant, men var 
det egentlig ikke også en for
nuftig ide at få Killer Gat til 
Danmark? 

Flyet har fløjet til airshows i 
Frankrig, Holland, Belgien, 
Tyskland, Norge og Tjekiet. Så 
burde det vel også kunne lade 
sig gøre at få den op mellem 
danske skyer. 

Den kunne flyve til to shows, 
hvis årets aeronautiske højde
punkter - nemlig Flyvevåbnets 
åbent-hus og KZ-rally - bliver 
ved at falde lige præcis oven i 
hinanden. En Catalina ville på 
passende vis pryde et ar
rangement ved Flyvevåbnet 
(og blive set af frygtelig man
ge mennesker), og til KZ-rally 
ville det såmænd heller ikke 
gøre noget, om der var et stort, 
gammelt og meget interessant 
fly at beundre. 

Det kræver naturligvis en 
pose penge. Jeg ved selvsagt 
ikke præcis hvor stor- bl.a. fordi 
det uden tvivl kommer an på så 
meget, benzinpriser, pundkurs 
og hvad ved jeg - men taler vi 
om noget i retning af 100.000 
kr, går man sikkert ikke galt i 
byen. Det er en pæn klat, men 
på den anden side koster en 
helsides annonce i et lands-

dækkende dagblad let mellem 
100.000 og 200.000 kr. Og det 
burde skabe en del medie
omtale (læs: reklame), om vi 
igen så og hørte en Catalina 
over Danmark. Killer Gat kan 
lande på vandet, og en vand
landing på rette tid og sted 
skulle vel også kunne være 
med til at tiltrække andre 
medier end lige Flyv - og der
med være med til at give en 
glad sponsor omtale og re
klame-valuta for pengene. 

Der må vel være et større 
velrenomeret firma i flyve
branchen eller andetsteds for 
den sags skyld, som kunne 
tænke sig at lægge navn, rygte 
og så en pose spons til at gøre 
en spændende tanke til virke
lighed! 

Men hvem tager sig af 
sagen? 

Note 

Det skal for god ordens skyld 
påpeges, at man ikke som 
medlem af Catalina Society er 
garanteret flyveture. Men 
chancerne er væsentligt stør
re end at vinde i Lotto. Inte
resserede kan kontakte ned
enstående adresse vedrør
ende medlemsskab: 

Mrs Joan Watts 
The Catalina Society 
24 Batts Hill 
Reigate 
Surrey 
RH2 0LT 
England • 

DET ER GANSKE VIST ..... 

Der er bygget 3.272 Catal ina og hertil lidt over 200 på 
licens i Sovjetunionen - flere end samt li ge andre 
flyvebådstyper sammenlagt. 

- Den 17. februar 1942 lettede en hollandsk Catalina med 
87 overlevende fra et torpederet fragtskib. En absolut 
rekord - og en direkte provokation af tyngdeloven' 

- Cata li na · er sænkede 46 U-både under anden verdenskrig. 
beskadigede 16 og forhindrede ved deres blotte 
ti lstedeværelse mange. mange flere i at nå frem til 
konvojerne. Hertil sænkede Catalina · er 25 overfladeskibe. 

- I arene 1943-45 opererede Catalina·er en passagerrute 
mellem Ceylon (Sri Lanka) og Perth i Australien. Turen 
krævede 27 timers nonstop flyvning i lav l10jde og total 
radiotavshed for at undga japanske angreb. 
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AOPA 
DANMARK 

Flyforsikring 

A!RCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi varetager 
din interesse i at have størst 
mulig adgang til luftrummet 

og lufthavne 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

I 

BLIV MEDLEM! @dan 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155. Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 

i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Luftfartsafdelingen 
Gammel Kongevej 60 

1790 København V. 
Tif. : 31 21 21 21 

~--
~~ -~ t -l 

Piper 5aratDga li HP & TC 

~- ~ .. ~,per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark. Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

• og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 

Plper Semlnole 

- --~---.c;: 
__,,,-P 

Plper Mallbu Mlrage 

Piper Seneca V 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

VI glæder os til at høre fra dig! 

" AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

. 

. i_..:~-/~ 
~ 

.. . ,. _,;· .. • ·,t; 
PlperArrow 

--- ""', 
- ~ 
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Plper Warrior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

Piper PA 34 220T 
Seneca V 

Nu er den her! 
Ring og hør nærmere eller aftal alle
rede nu tid for en demonstrationstur i 
en fabriksny Seneca V. 

Pipers Seneca V leveres med 2 års 
fuld garanti på henholdsvis motor, 
propel og avionics samt 5 års fuld 
garanti på hele (lyste/let 

Du kan endnu nå at blive den første 
Seneca V ejer i Danmark! 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsv,s PIPER, 
Text1 on Lycommg, Teledyne Cont1nental, Hartzell Propeller og Bendix/King 

Dit lokale P,per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som måtte opstå. Sa enkelt og so fu/drtænd1gt er det. 
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ØGER 
Folkersen 
fortæller 

Poul Folkersen og Ole Larsen: 
Fra Toldbodgade til pyramider
ne. Forlaget Shadow, Videbæk 
1997. 179s., 24x 17cm. ISBN 
87-9808 89-7-1. Kr. 248,00 
indb. 

I 1994 begav eventyreren 
Poul Folkersen og UL-piloten 
Ole Larsen sig på en tur rundt 
om jorden i en "ullert" af typen 
CFM Shadow. De måtte dog 
indstille turen, da de var nået til 
Ægypten, men da havde de al
lerede oplevet så meget, at de 
sagtens kan fylde en bog om 
det. 

Det er en letlæst beretning 
om gode flyveoplevelser - og 
mange tekniske, økonomiske, 
klimatiske og helbredsmæssi
ge genvordigheder. Og ikke 
mindst bureaukratiske - de ale
ne havde nok fået de fleste til 
at vende om på et langt tidli
gere tidspunkt. 

På turen var Larsen kaptajn 
og Folkersen ca-pilot. I bogen 
er det omvendt. Den er hoved
sagelig skrevet af Folkersen, 
med Ole Larsen som ca-skri
bent, og de har valgt at anskue 
det passerede ud fra et venligt 
og humoristisk synspunkt. 

Resultatet er en letlæst og 
fornøjelig rejseskildring med et 
stærkt flyvemæssigt indslag 
og med mange smukke illu
strationer. 

Efter at have læst bogen 
føler anmelderen sig dog ikke 
overbevist om, at et UL-fly er 
det rette luftfartøj til en længere 
flyvning. 

H.K. 
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75 år 
med flyvebøger 

Hans A. Schrøder: Vingen, 
sværdet og bogen. Flyvevåb
nets bibliotek, Jonstrup 1998, 
64 s., 24 x 16 cm, ill. 50,00 kr. 

Den 1. februar 1923, altså for 
75 år siden, blev Flyverkorpset 
(under Hæren) oprettet. Den 
militære flyvebogsamling på 
Kløvermarken fik nu officiel sta
tus som Flyverkorpsets Biblio
tek, der efter adskillige navne
forandringer og fusion med Fly
vevæsenets Bibliotek (Søvær
net) blev til Flyvevåbnets Biblio
tek. 

Jubilæet blev markeret med 
udgivelsen af en lille publikation 
om dansk militærflyvnings bib
lioteker gennem tiderne. Og ik
ke kun 1923-1978, som der står 
på omslaget - man kan nemlig 
læse i bogen, at allerede i 1917 
havde Hærens Flyveskole et 
bibliotek på Kløvermarken. 

Det er en letlæst historisk 
udredning, og bestemt ikke tør 
læsning. På side 31-32 læser 
man fx om det biblioteksud
valg, Flyverkommandoen ned
satte i 1953. Det skulle god
kende alle indkøb, men afholdt 
kun et enkelt møde. Men da det 
nyoprettede Kvindeligt Fly
verkorps skulle bruge bøger, 
blev sagen ekspederet omgå
ende! I øvrigt satte ingen af ud
valgets medlemmer nogen 
sinde deres ben i biblioteket. 

De sidste sider i bogen op-

Flyvevåbnets Biblioteks vå
benskjold. Den latinske tekst 
betyder: Vi har fundet ud af det 
og nu fortæller vi jer det. 

tages af en fornøjelig skildring 
af besværet med at få tilveje
bragt et våbenskjold for biblio
teket. 

Bogen kan erhverves ved 
at sende en check på 50,00 kr. 
til Flyvevåbnets Bibliotek, Jon
strupvej 240, 2760 Ballerup. 

H.K. 

Alt om Draken 

Saab F-35 DRAKEN T.0.1F/ 
RF/TF-35-1 ½ •en historisk ma
nual. Tinbox, Næstved 1998. 
178 s., A4, ringbind. 300,00 kr. 
inkl. porto i Danmark. 

Forhandling:Tinbox, Hede
toften 4, 4700 Næstved. Giro 
825 00 73. 

Efter flere års forarbejde er 
Tinbox gruppen (Thomas 
Schau Damm, Steen Hartov, 
Torben Heindahl, Jørgen Eche
rich Larsen og Niels Hel mø Lar
sen) barslet med en bog om 
Draken, opbyggetefter samme 
principper som forgængerne 
om F-100 og F-104. 

For mange vil det være an
befaling nok - de vil købe bo
gen ubeset, men det er nok al
ligevel på sin plads at nævne, 
at bogen indeholder den hidtil 

Et af de 50 farvebilleder i Tinbox-bogen om Draken. 

mest grundige og detaljerede 
skildring af Drakens anvendel
se i Danmark (med tilhørende 
beretninger og historier). Des
uden Drakens generelle udvik
lingshistorie, en teknisk be
skrivelse, omtale af modifika
tioner, lister over piloter og 
klarmeldere, individuelle flyhi
storier, oversigts- og røntgen
tegninger m.v. Kort sagt, alt det 
man vil vide om de danske 
Draken - og måske mere end
nu. 

Men det virker nu lidt søgt, 
at afsnittene hedder sections 
og har engelske overskrifter, 
for bogen er skrevet på (ud
mærket) dansk. 

Og så er der masser af fo
tos, 230 i alt hvoraf de 50 er 
farvebilleder. Alle 58 danske fly 
er afbildet - mindst en gang. 

Der er også fem sider su
perdetaljerede oversigts- og 
bemalingstegninger, udført af 
Jørgen Larsen, der er for 
beskeden til at lægge navn til 
- det er der ingen som helst 
grund til. 

Desværre har redaktionen 
kun ment at kunne afse plads 
til "halvfemser-konfiguratio
nerne" og henviser ellers til 
tegninger, der blev publiceret i 
1976 i den hedengangne pu
blikation Dan-Mil. 

Men det er faktisk også det 
eneste, jeg kan finde på at 
indvende mod denne bog. 

Og må vi så bede Tinbox
holdet om at gå i gang med 
T.O.1 F-84G-1 ½! 

H.K. 



Grangåsen 
Den amerikanske oliemillionær Howard Hughes var - respektfuldt sagt 
- en veritabel "himmelhund", som ikke gik af vejen for de udfordringer, 
som især flyvningerne under ekstreme forhold bød på. Han deltog i 
mellemkrigsårene i en række rekordflyvninger med sin egen racerfly
konstruktion H-1, og i 1935 satte han ved pinden i H-1 'eren den abso
lutte verdensrekord i hastighed med 567 km/t. 11938 fløj han i en spe
cielt udstyret Lockheed 14 jorden rundt på 3 dage og 19 timer - en hal
vering af den daværende rekord! 

Under verdenskrigen arbejdede Hughes med konstruktionen af D-2 -
en to-motoret bombemaskine med to halebomme. Men prototypen til 
flyet, der var bygget i træ, brændte i sommeren 1943 og blev ødelagt 
efter et lynnedslag i sin hangar i Mojave-ørkenen i Californien. 

Videreudviklingen DX-2 , der var endnu større end D-2, nåede ikke at 
blive klar inden krigen sluttede. Men flyet blev alligevel bestilt af Army 
Air Corps med den militære betegnelse XF-11. Den stædige Howard 
Hughes, der altid insisterede på selv at foretage alle prøveflyvninger -
iført blød filthat - var nær ved at omkomme ved et styrt med flyet. 

Af Wilhelm Willersted 

I maj måned 1942 foreslog den 
amerikanske industrimand 
Henry J. Kaiser, at USA byg
gede 5.000 gigantiske flyvebå
de, som skulle bruges til at 
transportere soldater og mili
tært udstyr frem ad luftvejen til 
krigsskuespladserne verden 
over. Det var formentlig de 
mange torpederinger af de 
allieredes fragtskibe, som 

bragte disse flyvske transport
ideer frem. 

Der var kun en amerikansk 
flykonstruktør, der havde fan
tasi nok til at gå med på dem. 
Det var Howard Hughes, som 
straks kastede sig over opga
ven at bygge en sådan kæm
pemaskine. 

Flyet - HK-1 (HK står for 
Hughes og Kaiser) - var en 

enorm konstruktion. Det skulle 
have otte stjerne-motorer, og 
Howard Hughes valgte den 
kraftige Pratt & Whitney R· 
4360 på 3000 hk, som han 
også benyttede til sit to-halede 
DX-2 bombe- og recognos
ceringsfly. Det var en af datid
ens kraftigste flymotorer. 

Howard Hughes valgte at 
bygge kæmpeflyet i træ - en 
praktisk foranstaltning i en pe
riode, hvor der var stor efter
spørgsel efter metal. 

Man limede materialet til 
fly-delene sammen og nittede 
dem. Når limen var tør, trak 
man nitterne ud igen for at spa-

Howard Hughes iført sin bløde 
filthat ved styregrejerne om
bord på Spruce Goose umid
delbart før den historiske 
første - og sidste flyvning 

I en halv snes år kunne man 
nyde den kæmpestore flyve
båd udstillet i havnen i Los An
geles 

re vægt. Der blev faktisk der
ved ialt sparet otte tons ! 

Det kneb med atfå Army Air 
Force og US Navy interesseret 
i projektet og Mr. Kaiser trak sig 
også ud, men den stædige 
Hughes nægtede til trods for at 
han havde 25 millioner dollars 
ude at svømme (eller flyve) at 
lade sig kue. Han fortsatte trøs
tigt med sin træflyver, som i of
fentligheden fik kæle• eller øge
navnet "Spruce Goose", hvor 
spruce kan betyde både gran
træ og noget, der er pyntet og 
opstyltet, og goose, som be
kendt betyder gås. 

Hughes selv kaldte sit fly 
for "Hercules" - og det var jo 
ikke for meget sagt. Kæmpen 
vejede nemlig næsten 200 
tons, havde en spændvidde på 
knap 100 meter, en længde 
på 66, 75 meter og en højde på 
lidt over 9 meter. Flyet kunne 
medføre op til 700 passagerer. 
Der var ingen vinduer planlagt 
i træ-gåsen, men den var jo 
heller ikke beregnet til turist
og ferieflyvninger! 

Millionærens trægås vok
sede langsomt men sikkert -
og dyrt • i fabrikken i Culver Ci
ty. 

Dettog 2.000 mennesker to 
dage og nætter i juni 1946 at 
få krop og vingertransporteret 
ad landevejen til Long Beach 
Harbour i Los Angeles. Men 
så kunne man omsider også 
få samlet flyet og søsat det. 

Howard Hughes ville vise, 
at hans trægås kunne flyve. I 
sit private Sikorsky S-43 amfi
bie-fly øvede han sig på den 
inddæmmede sø bag Parker
dæmningen pååat starte og 
lande på vandet. 
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Up, up - and home again! 
Søndag morgen den 2. novem
ber var Spruce Goose klar til at 
tage sin første planlagte sejl
tur. 

Howard Hughes tog plads i 
det kæmpestore cockpit iført 
sin elskede, bløde filthat og 
gjorde klar til at taxie rundt i 
havnen. 

Efter et par hurtige ru n's in
de i havnebassinet lod Hug
hes sin vandbårne - for ikke 
at sige skumfødte - Hercules 

havde bevist, at den kunne -
og det var formentlig de man
ge millioner dollars værd! 

Howard Hughes følte sig 
særligt knyttet til netop denne 
kæmpekonstruktion, og i de 
kommende årtier ofrede han 
mange penge på at lade Spru
ce Goose få et godt sted at op
holde sig. Skjultfor de nyfigne 
(hånlige?) blikke i en kæmpe
stor, bevogtet hangar med air
condition uden for Los Ange
les. 

Her er et af de få pressebilleder, der er taget under den overras
kende førsteflyvning den 2. november 1947 

antal "souvenir-lapper" af det 
lærred, som flyvebådens ror 
var beklædt med. For 26,50 
Dollars (inklusive moms) kan 
man eje en sådan lærreds-lap 
fra Hercules sammen med et 
certifikat, der bekræfter, at lær
redet virkelig stammer fra fly
et. 

Det bliver spændende at 
høre nyt om projektet, for Ho
ward Hughes maskine med 
den omtumlede tilværelse for
tjener at blive bevaretfor efter
tiden. 

Selv som model i skala 1 :200 er Hercules en kæmpe. Her er modellen fotograferet sammen med 
en Douglas Skymaster i samme skala-størrelse 

Modelmæssigt er der ud
sendt et samlesæt i skala 
1 :200 - for selv i model er flyet 
en kæmpe. Det er udsendt af 
Entex og vil formentlig blive 
genudsendt af Revell, som 
nemlig har købt formen til sam
lesættet af flyet. • 

styre ud af havnen og ud på 
åbent vand og gav fuld gas! De 
otte Wasp Major motorer 
brølede op, HK-1 brusede 
frem og kom op på en enorm 
bov-bølge. 

Fristelsen var nu for stor for 
den utålmodige testpilot, der 
skubbede filthatten godt 
tilbage i nakken, og klokken 
13.40 ved 150 kilometer i ti
men trak han sin kæmpestore 
træg ud op i luften og fri af van
det. Farten steg til 21 O kilome
ter i timen og højden var godt 
25 meter. Den ikke planlagte 
(?) første-flyvning varede gan
ske få øjeblikke og allerede ef
ter kun at have tilbagelagt 
1.600 meter gennem luften 
satte gåsen sig igen med et 
kæmpeplask i bølgerne. 

Det blev første - og eneste 
- gang, at den enorme HK-1 
flyvebåd bevægede sig i luft
havet. Men Howard Hughes 
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Frem i lyset 
Men i april 1983 kunne et mu
seums-konsortium i Los An
geles præsentere "Spruce 
Goose" for offentligheden. 
Flyet var nu placeret i en 
specielbygget kuppelbygning 
ved havnen i Downtown Los 
Angeles, ret kort afstand fra 
det sted, hvor træ-gåsen hav
de foldet vingerne ud og fløjet 
hin søndag formiddag i 1947. 

Sammen med atlantlineren 
QUEEN MARY kunne man nu 
her studere havets og luftens 
kæmper. Spruce Goose tiltrak 
mange mennesker, som kun
ne nyde en af luftfartens virke
lige giganter, som præsente
rede sig formidabelt flot i de 
moderne museumsomgivel
ser. 

Desværre løb arrangemen
tet ind i økonomiske vanske
ligheder. Man måtte for fire år 
siden lukke det ambitiøse mu-

seum ved havnen i Los An
geles, og pludselig var Spruce 
Goose uden redeplads. Men 
så sprang Evergreen Airven
ture Museum i Oregon til. Mu
seet erhvervede Hughes HK-
1 for et ikke offentliggjort beløb, 
og i løbet af kort tid var kæm
peflyet demonteret og trans
porteret til sit nye opholdssted. 

Det er planerne, at museet 
vil udstille trægåsen, og man 
er nu ved at restaurere flyet. 
For at skaffe penge er man be
gyndt at sælge et begrænset 

Data for Hughes 
HK-1 Hercules: 

Motorer: 8 stk Pratt & 
Whitney R-4360 28-
cylindrede stjernemotorer 
på hver 3000 hk 
Spændvidde: ...... 97,54 m 
Længde: ............. 66, 75 m 
Højde: .................. 9,14 m 
Vægt: ............. 181.440 kg 
March-hastighed: 322 km/t 
Laste-evne: ....... op til 700 
passagerer (soldater) 



Kommentarer 
Ecureuil OY-HEL er indlejet til 
år 2000 fra et firma i Colora
do. Den er bygget i 1996, ex 
N4074E. 

Bell 222 OY-HIA, den første 
af denne type på dansk regis
ter, er fra 1984, ex N3188V. 

OY-JRT er en Brasilia, byg
get i 1986 som PT-SIT og le
veret samme år til Norsk Air 
som LN-KOC. Den kommer 
dog via Frankrig (F-GFIN). 

OY-MRA er fabriksny og fløj 
non stop fra Seattle til Køben
havn, hvortil den ankom den 
3. marts. Det er den første Next 
Generation 737 i Europa. 

OY-TVA er fra 1978, ex D
EACY. Indehaver afTor-Fly er 
Torben Westergaard. 

Rettelse: I denne rubrik i ju
li-nummeret i fjor optræder en 
Boeing 737, fabr.nr. 28722, 
angiveligt registreret OY-APL. 
Den korrekte registreringsbe
tegnelse for dette fly er imid
lertid OY-API. 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. 

HGL 
HIA 
JRT 
MRA 
TVA 

AS 35082 2950 
Bell 222U 47529 
Embraer EMB-120RT 120-014 
Boeing 737-700 28004 
Cessna F 152 1525 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger 

Reg.dato 

9.2.* 
20.3. 
3.3. 
6.3. 

17.3. 

Ejer/bruger 

Grønlandsfly, Nuuk 
Air Alpha Greenland, llulissat 
Danish Air Transport, Vamdrup 
Maersk Air, Kastrup 
Tor-Fly, Viborg 

Årsag 

HCH Hughes 269C 4.3. Bergqvist Helikopter Service, 
Kværkeby Hav. 

HCT Bell 212 23.9 .• Grønlandsfly Hav. 1.3.93, lnnarsuit 
HFB Robinson R22 16.3. Fax Juliett Aps, England Overført til engelsk 

register 
KGN DC-9-41 30.3. SAS Lejemål ophørt 
MAR Boeing 737-300 5.3. Maersk Air Solgt il England 

*1993 

Ejerskifte 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tldllgere ejer/bruger 

AYX K88 17.3. Dansk svæveflyvehist. Klub Lemvig Svæveflyveklub 
BIU Cesna F 172M 6.3. lkaros Fly, Roskilde Jørgen Poulsen, Lyngby + 
CJI PA-28-181 17.3. MAC Flyveklub, Hjørring Jørn Pedersen, Holte 
DZJ Cessna 182M Nordjysk Faldskærms Klub, Ålborg Faldskærmsklub 

Ålborg 
POS M.S. 893E 20.3. Rallyegruppen, Holbæk H.H. Electronic, Ølsted 
XEI Zugvogel 17.3. Erik Rønn, Greve + Frank Melbrandt, Kbh. 
XJZ ASW-198 3.4. Per Larsen, Arre Viborg Svæveflyveklub 

Maersk Air's Next Generation 737'ere adskiller sig fra tidligere udgaver ved at have blåmalede motornaceller. 
Her er den første, OY-MRA, fotograferet i USA. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 0 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 

Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Telefon 46 14 15 00 
Telefax 46191316 
E-mail : kda@post8.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr. : www.dfu.dk 
E-mail : dfu@dfu.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, fre.:9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 

E-mail : dkfu@aerobatic.com 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næsttmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

98 29 36 36 
75 36 08 25 
86 40 33 23 
86 67 0448 
86441133 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 
Uddannelse 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toftlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 
Telefon 74 84 82 80 
Fax 75 51 83 42 

Kongelig Dansk Aeroklub 
0 

E-mail: jth@post3.tele.dk 

Arsberetning1997 
Protektor 
Hans Kongelige Højhed 
Prinsen 

Præsidium 
Præsident Greve Flemming 
af Rosenborg 

Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. 
Eggers 
Direktør Frede Ahlgreen 
Eriksen 
Fhv. departementchef J. 
Halck 
Civilingeniør Søren Jakobsen 
Civilingeniør Claus Kettel 
Generalmajor B. V. Larsen 
Ingeniør Per Weishaupt 

Bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (formand) 
Bent Holgersen 
(næstformand) 
Palle J. Christensen 
Dan Vendelbo 
Vagn Jensen 

Suppleanter 
Aksel S. Hansen 
Orla Storgaard 

Generelt 
For de frivillige fritidsorganisa
tioner vil året 1997 indtage en 
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særstilling i forhold til de be
vilgende myndigheder. En ny 
kulturminister satte i den grad 
fokus på det økonomiske 
grundlag for det frivillige for
eningsarbejde. Selvom KDAs 
økonomiske grundlag ikke 
just har hvilet på tilskud fra 
det offentlige, berører det in
direkte KDA, såfremt unioner
nes økonomiske vilkår forrin
ges. 

Da økonomien spiller en 
væsentlig rolle for vore aktivi
teter blev intentionerne med 
ændrede tilskudskriterier na
turligvis fulgt med særlig inte
resse. Ændringerne kunne 
medføre, at KDA havde større 
mulighed for at kunne komme 
i betragtning. I skrivende stund 
er der ikke truffet endelig be
slutning om ændringer i Tips
og lottoloven. KDA har således 
i 1997 alene haft de budget
terede indtægter som ind
tægtsgrundlag . Udviklingen 
følges med interesse, idet et 
forbedret økonomisk grundlag, 
der ikke er baseret på øgede 
kontingenter, vil være i overens
stemmelse med KDAs målsæt
ning om at øge eksterne ind
tægter. 

I lighed med tidligere år 
konstituerede bestyrelsen sig 
med næstformand og udvalgs
formænd for områderne Teknik 
& miljø, Uddannelse og PR. Af 
erhvervsmæssige årsager har 
et bestyrelsesmedlem kun haft 
mulighed for at deltage i besty
relsesarbejdet i mindre omfang. 

Anmodning til unionerne 
om at stille udvalgsmedlem
mer til rådighed er desværre 
ikke blevet fulgt i fuldt omfang. 
Konsekvenserne af dette er, at 
nogle unioner kun har haft rin
ge kontakt til KDA i årets løb 
og dermed også kun haft ringe 
mulighed for at gøre indflydel
se gældende på de forskellige 
områder. Forholdet har desu
den bevirket, at KDA ikke har 
kunnet fremstå med den styr
ke, der er ønskelig for en orga
nisation, der skal varetage in
teresser, der bredt dækker bå
de fritidsflyvning og sportsakti
viteter. 

Aktivltetsmæssigt blev 1997 
et skelsættende år. KDA havde 
for første gang opgaven at 
skulle fungere som koordine
ringsled for WAG-deltagelse. 
Opgaven var henlagt til Da
nish World Air Games Coordi-

nating Committee, der efter
hånden havde samtlige unio
ner repræsenteret i committe
en. Øvrige udenlandske aero
klubber er blevet anbefalet at 
følge den danske model. 

"Viden er grundlaget for ud
vikling". Citatet kan udmærket 
være overskriften for to af de 
aktiviteter KDA gennemførte i 
1997: Opstarten af amtsmiljø
organisationen og Bestyrel
ses- og udvalgsseminaret 
(BUS). Etfællestræk for begge 
er bestyrelsens ønske om, 
dels at forbedre kommunikati
onen mellem KDA og unioner
ne/klubberne, dels give mulig
hed for indflydelse på mål og 
midler og samtidig drage fordel 
af den synergieffekt, der op
står ved at arbejde på tværs 
af unionerne. 

I erkendelse af at organisa
tionen KDA mandskabsmæs
sigt kun råder over en general
sekretær på lidt under½ tid, 
indeholdt budgettet for 1997 
bevillinger til ekstern assistan
ce på miljøområdet. Med und
tagelse af økonomisk støtte til 
faldskærmssklubben i Ros
kilde på kr 16.000, er der ikke 
disponeret over budgettet til 
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disse formål. Det forekommer i museets trivsel, bl.a. fordi en kommunikation i organisatio- havde hver konkurrencedag 
uforståeligt, at der ikke er del af de udstillede fly er over- nen. Forholdet kommer jævn- 60 min dækning, hvilket må 
anmodet om økonomisk assis- draget af KDA. ligt til udtryk i forbindelse med siges at være tilfredsstillende. 
tance, eftersom KDA netop in- KDA erfarer jævnligt, at der unionernes formulering af Herudover transmitteredes til 
denfor dette område er kritise- efterspørges en ungdomspo- forventninger til KDA. Med det lande i mellemøsten og Japan. 
ret for manglende indsats. litik. I sagens natur er der, med formål at opnå størst mulig Desværre havde danske me-

Indenfor uddannelse og PR undtagelse af modelflyveunio- enighed om en målsætning for dier ikke samme interesse i at 
har der været manglende nerne, begrænsninger for un- det kommende år, afholdtes transmittere. 
tilslutning til planlagte aktivite- ge under 16 år i at kunne del- for første gang et bestyrelses- På trods af visse besvær-
ter. tage i unionernes primære ak- og udvalgsseminar. Deltager- ligheder konkluderedes det, at 

Et forhold bestyrelsen be- tiviteter. kredsen bestod af unionsfor- WAG havde været en succes. 
klager meget. Den elektroniske trend gi- mænd, KDA-udvalgsmedlem- Det er derfor glædeligt, at FAI 

I efteråret udbød uddanne!- ver idag nogle muligheder for mer og KDAs bestyrelse. har besluttet at gøre WAG til 
sesudvalget et multi-medie- at aktivere netop den alders- en permanent konkurrence, 
kursus på Nordjyllands Medie- gruppe KDA "mangler". Seminaret havde følgende der skal afholdes hver 4. år. 
center til en meget favorabel I skrivende stund undersø- formål: KDAs opgave bestod i ko-
pris. Kurset var primært finan- ges det, hvorvidt det er muligt - afdække hvilke områder ordinering af tilmeldinger, 
sieret af midler stillet til rådig- at organisere primært unge i man med fordel kunne sam- sponsering og information. 
hed af Kulturministeriet. Des- en ungdomsorganisation, der arbejde om, Til formålet etableredes 
værre måtte kurset aflyses på som interesseområde har - opstille målsætning for det Danish World Air Games Co-
grund af manglende tilslut- "cyberflying/simultan-flyv- kommende år, ordinating Committee med re-
ning. ning". Forventningen er, at der - godkende budget i relation til præsentation fra de deltagen-

PR-udvalget havde i efter- fra denne interessegruppe kan målsætningen, de unioner. 
året indgået aftale med Medie- rekrutteres medlemmer til - udveksle erfaringer, Forventningerne til presse-
linien på Nordjyllands Medie- unionerne. - opstille prioritering for kom- dækning og sponsorindtægter 
center om produktion af en I FAI regi arbejdes der på mende opgaver. blev ikke indfriet. Dette skal 
præsentationsvideo, der skul- at etablere et samarbejde med Til at informere om forhold bl.a. skal ses på baggrund af, 
le vise, hvilke aktiviteter de for- et verdensomspændende til sponsorer havde Team Dan- at potentielle sponsorer og 
skellige unioner kan tilbyde. Vi- softwarefirma. Dette skulle gi- mark stillet en konsulent til rå- pressen havde svært ved at 
deoen skulle være til rådighed ve mulighed for at etablere et dighed. forholde sig til en konkurrence 
for Statens Filmcentral, KDA, miljø, der matcher mange un- Der var en generel opfatte!- hvis omfang og karakter var 
unionerne, amternes under- ges interesser. se af, at seminaret skal være ukendt. 
visningscentraler, ungdoms- Mediernes afgørende rolle en årlig tilbagevendende begi- Sponsormæssigt var det 
klubber og andre interessen- i forbindelse med synliggøre!- venhed. debut for KDA m.h.t. sponse-
ter, der kunne være interesse- se og popularisering af sports- Seminaret vil træde i stedet ring af fællesaktiviteter. Total-
ret i fritidsflyvning og luft- discipliner, på både nationalt for det årlige møde for for- beløbet kan kapitaliseres til ca 
sportsaktiviteter. og internationalt plan, er effek- mænd og FAI delegerede. kr 180.000. 

Projektet havde status som tivt blevet dokumenteret gen- Deltagelsen i WAG har 
afgangsprojekt for medieud- nem de seneste år. 1 st World Air Games givet et erfaringsgrundlag, der 
dannelsen for det aktuelle me- Indgår mediebevågenhed er nyttigt ved planlægning og 
diehold. Der kunne således som et attraktivt parameter i Det første World Air Games gennemførelse af deltagelse 
disponeres over de nødvendi- bestræbelserne på at synlig- blev officielt åbnet den 13. i det næste WAG. 
ge og mest avancerede pro- gøre en sportsdisciplin, er det september 1997 i Ankara, 

duktionsressourcer, hvilket nødvendigt med nytænkning. Tyrkiet i nærværelse af Presi-

ville indebære, at videoen Eksempler herpå er bl.a. denten for Tyrkiet. Medlemssituatlonen 

uden redigering og konverte- faldskærmssportens Freesty- Den danske delegation Medlemstallet er i 1997 faldet 
ring kunne vises på TV. le og planlagte paraglider og under ledelse af KDA's for- med 5%. Dette er sammenfal-

Projektet måtte desværre drageflyvningsdiscipliner, der mand Aksel C. Nielsen talte i dende med at der generelt kan 
afbrydes, idet de to klubber TV- for første gang indgår som alt 55 deltagere med otte fra konstateres en tilbagegang i 
holdet havde kontakt med konkurrencediscipliner i forbin- Dansk Ballon Union, to fra medlemsantallet for lands-
udviste en sådan mangel på delse med Dansk Drageflyver Dansk Drageflyver Union, 22 dækkende organisationer. 
vilje og interesse i at medvirke, Unions internationale stævne, fra Dansk Faldskærms Union, Det samlede medlemsan-
at TV-holdet måtte opgive at der afholdes i løkken i august fire fra Dansk Motorflyver Un- tal udgør pr 31/12-1997 8463, 
gennemføre projektet. 1998. ion, syv fra Dansk Svæve- en tilbagegang på 451. Bilag 

KDA agter at undersøge, Unionernes og dermed og- flyver Union og 11 fra RC Sport 1 viser fordelingen på de en-
hvorvidt projektet kan gen- så KDAs fremtidige tilværelse Danmark heraf fem fra F3B - kelte unioner. 
nemføres i 1998. afhænger ikke alene af medi- modelsvævefly og seks fra Den største procentvise 

Efter meddelelsen om luk- ernes bevågenhed, men i hø- F3C - modelhelikopter. tilbagegang har DFU med et 
ning af Danmarks Flyvemuse- jere grad af interessen for at Antal deltagere totalt ud- fald på 17%. Til gengæld har 
um tog KDA initiativ til at in- udvikle fælles ideer, og gen- gjorde ialt ca 3000. Det var Dansk Drageflyver Union en 
volvere Aalborg Lufthavn og nemføre dem .. KDA ser frem til overraskende positivt, at Dan- markant medlemsfremgang 
Aalborg kommune i bestræ- en fortsat dialog med unionerne mark kunne stille med 55 del- på 144 svarende til 13,6%. 
belserne på at finde en ny pla- og de direkte medlemmer. tagere. Der blev opnået pæne Der har i 1997 været ført 
cering. resultater, hvoraf faldskærms- forhandlinger med DULFU om 

Selvom Aalborg Lufthavn springerne og modelflyverne deres fortsatte medlemsskab. 
var interesseret, lykkedes det Bestyrelses- og udvalgs- udmærkede sig i særlig grad. Dette har resulteret i, at DUL-
ikke at få museet placeret på seminar Der var stillet store forvent- FU udtræder af KDA med 
lufthavnsområdet i Aalborg. KDAs organisationsstruktur ninger til den mediemæssige virkning fra den 1.januar 1998. 
KDA har en primær interesse stiller særlige krav til intern dækning af WAG. Eurosport Gennem årene har DULFU 
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ikke deltaget i internationale Der er netop (i 1998) blevet 
møder eller konkurrencer. Bl.a. oprettet TIZ ved Sindal og 
som følge heraf er der ikke et Vamdrup. Ved Sindal angive-
aktuelt behov for tilknytning til ligt for at beskytte ruteflyvning 
FAI. fra pladsen, skønt ruteflyvning 

Det er med beklagelse KDA midleridigt er indstillet. 
har måttet konstatere, at DUL- Der opretholdes stadig en 
FU ikke på noget tidspunkt har TIZ ved Stauning, selvom det 
ønsket i KDA-regi at indtræde efterhånden er mange år si-
i et samarbejde med de øvrige den, at denne plads har haft 
unioner. en trafik, der burde kunne be-

rettige til opretholdelse af et 

Miljø & Teknik udvalget 
beskyttet område. 

Der er fra KDA's side forstå-
Ved et møde den 1. november else for, at man skal etablere 
1997 blev KDA's miljøorgani- de begrænsninger, der er nød-
sation påbegyndt. vandige for at gennemføre sik-

Organisationen skal vare- ker flyvning, men der er sam-
tage miljøproblemer, der måtte tidig forventning om, at man fri-
opstå hos medlemmerne i give luftrum i det omfang be-
forbindelse med opnåelse af rettigelsen af begrænsninger 
miljøgodkendelser o.l.. ikke længe synes nødvendig. 

Organisationen er baseret Der behandles i øjeblikket i 
på de 15 amter landet er opdelt ICAO forslag om at indføre 2-
i, således at der i hvert amt er vejs radiopligt i E-luftrum. G-
en repræsentant for Kongelig og E-luftrum er det sidste frie 
Dansk Aeroklub, der er be- luftrum, der er tilbage. 
myndiget til på KDA's vegne at Med en radiopligt i E-luft-
varetage miljøinteresser over- rummet indfører man en kon-
for myndighederne. Repræ- trol af luftrummet, og den hidtil 
sentanterne er frivillige med- gældende hovedregel om, det 
lemmer med interesse for mil- i E-luftrummet gælder at se og 
jøet og KDA. blive set vil vige for en styring, 

Det er tanken, at amtsre- hvor IFR trafikken kan flyve i 
præsentanterne gennem pres- forvisning om, at flyvekontrol-
se eller ved direkte kontakt til len ser for dem. 
klubberne skal følge med i I E-luftrummet færdes ud 
udviklingen og i tide kunne gå over en begrænset IFR trafik 
ind i en sag inden "sagen" bliver blandt andet svæveflyverne. 
en egentlig sag. På en god svæveflyvedag op 

Ved vanskelige sager vil til 400, der på deres flyvning i 
KDA's sekretariat foranledige varierende højder vil flyve ind 
juridisk eller teknisk bistand og ud af E-luftrummet. Det er 
indsat. al mulig grund til at tro, at der 

Et af formålene med denne opstår kaos, hvis disse 400 fly 
organisation er også at KDA skal melde ind og ud af luft-
bliver synliggjort over for mil- rummet adskillige gange un-
jømyndigheder og Friluftsrå- der en flyvning. 
det i de respektive arbejds- For svæveflyverne vil indfø-
grupper, der arbejder for Fri- relse af krav til 2-vejs radiopligt 
luftsrådet i amterne. ikke kun betyde en kraftig for-

dyrelse af sporten, idet man-

Luftrum ge ældre fly vil blive tvunget til 
at anskaffe radioer til en pris, 

Danske piloter har generelt et der i mange tilfælde vil over-
godt samarbejde med flyve- stige flyets pris, men også en 
kontrollen. Det skyldes ikke direkte trusel for sporten, hvor 
kun en smidig og velvillig man i meget høj grad er af-
indstilling fra flyvekontrollen, hængig af indbyrdes kommu-
men også, at piloterne opret- nikation. 
holder en god disciplin med 
respekt for reglerne og be- Det er KDA's opfattelse, at 
grænsninger. der ikke er noget rimeligt for-

Det selv om de begræns- hold mellem den sikkerheds-
ninger, man underlægges ikke mæssige gevinst der er, i for-
altid synes lige logiske og hold til det sikkerhedsmæssi-
nødvendige. Der sker en sta- ge tab, der vil være en følge af 
dig indskrænkning af det frie det radiomæssige kaos, der 
luftrum. opstår. 

FLYV• MAJ 98 

KDA håber, at man i SLV 
tænker situationen alvorlig 
igennem, førdertræffesen be-
slutning i denne sag. 

Helbredskrav 

Der er større helbredsmæssi-
ge krav til en A-pilot eller en S-
pilot end der er til en buschauf-
før og en trucker, der kører 
kæmpe eksportvogne på 
stærkt trafikerede veje ned 
gennem Europa. Hvorfor ? Er 
det kravene til chaufførerne, 
der er for små. Næppe, for var 
helbredstilstanden en væ-
sentlig usikkerhedfaktor, er der 
al mulig grund til, at de ville 
blive strammet op. 

Udgør pilotens helbredstil-
stand da en forholdsvis større 
risiko - og i givet fald for hvem 
? 

Er der større risiko for, at en 
pilot, der rammes af et ildebe-
findende, rammer trediemand 
på jorden? 

Er det for hans egen skyld 
? Det ville i givet fald stride mod 
alle andre forhold i tilværelsen, 
hvor man er ansvarlig for sin 
egen person. 

Gennem mange år har vi 
bedt om en dokumentation for 
opretholdelsen af disse hel-
bredsbetingelser, der hvert år 
koster fritidsflyvningen hund-
rede af tusinder af kr. 

På en måde forstår vi godt 
politikerne, der ikke har bag-
grund for at forstå dette, og vi 
forstårogså de embedsmænd, 
der jo gerne skulle have ryg-
dækning "hvis der skulle ske 
noget", men vi forstår ikke, at 
der ikke blandt dem er en eller 
anden, der stiller spørgsmål 
om berettigelsen af at opret-
holde dette system. 

Skulle denne en eller an-
den komme til den overbevis-
ning, at de helbredsmæssige 
krav er nødvendige, så prøv at 
forklare os det. Skulle han 
komme til den modsatte over-
bevisning, vil han nok nå til den 
opfattelse at det hele opret-
holdes af lægefaglige årsager. 

Statens Luftfartsvæsens 
Gebyrudvalg 

KDA er repræsenteret i dette 
udvalg sammen med AOPA 
Danmark, SAS Danmark, 
Maersk Air og en række andre 
organisationer inden for flyve-
branchen. 

Gebyrudvalget har til mål
sætning at de enkelte områder 
(registrering, certifikater, luft
dygtighed, flyvepladser mm) 
gebyrmæssigt skal hvile i sig 
selv. Der finder således ikke 
nogen overførsel af midler sted 
fra et område til et andet. Et 
eventuelt over-/underskud vil 
indgå i fremtidig gebyrfastsæt
telse. Den gennemsnitlige ge
byrstigning på det samlede 
gebyrområde er 2,0 %. 

Uddannelsesudvalget 

Uddannelsesudvalgets opga
ve er blandt andet at afholde 
kurser og medvirke til fremstil
ling af materialer der kan bru
ges til undervisning og dygtig
gørelse af vore medlemmer. 

I det forløbne år blev der 
arrangeret en udbyggelse af 
mediekurset, som havde stor 
tilslutning året før, men som 
denne gang desværre havde 
for få tilmeldte og derfor måtte 
aflyses. Et nyt forsøg vil blive 
prøvet igen i 1998 med mindst 
3 måneders varsel. 

Udvalget har også medvir
ket til en aftale med KSAK i 
Sverige, om at bruge deres 
system til undervisning og 
rapportering af hændelser der 
kan henføres til "menneskelig 
ydeevne og begrænsning". 

Sættet består af undervis
ningsmateriale, rapportskema 
og en checkliste. Systemet er 
nu ved at blive oversat til dansk 
og vil være klar til brug til ef
teråret 1998. 

Arbejdet med at skrive en 
ny motorflyvehåndbog er og
så langt fremme og vil også 
være klar til efteråret 1998. 

A uddannelsen, eller det 
der vil komme til at hedde PPL 
har Finn Brinch som KDA's 
repræsentant, fulgt ved delta
gelse i møder hos SLV samt 
gennemlæsning af diverse ma
teriale fra JAR. 

Fra 1. juli 1999 vil det nu 
blive muligt at oprette under
visning til PPL i klubberne. 
KDA vil udarbejde de nødven
dige papirer og håndbøger 
som klubberne skal bruge og 
forsøge at ansætte en flyvein
struktør til at vejlede de klubber 
som vil tilsluttes ordningen, 
herunder være supervisor for 
de klubinstruktører, som ikke 
har de nødvendige 1 00 timers 
instruktør tid der er nødvendig 
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for at kunne færdiguddanne en 
ny elev. 

PR-udvalget 
I efteråret blev det forsøgt at 
lave en præsentationsvideo
film, der af unioner og klubber 
kunne anvendes til at udbrede 
kendskabet til vore fritids- og 
sportsaktiviteter i luftrummet. 

Udvalget, der blev etableret 
i efteråret, har holdt to møder, 
hvor bl.a. PR-midler, medie
håndtering, markedsføring mv. 
blev oplistet. En mulig brug af 
DIF's PR-kurser blev drøftet. 

Internationalt område 
Der er i 1997 ikke blevet af
holdt et specielt møde for de 
af unionernes medlemmer, 
der er udpegede som delege
rede til FAl's sports commis
sions men mødet blev afholdt 
i forbindelse med det årlige 
formandsmøde den 30. au
gust 1997. 

FAI 
Den 21.10.97 - 24.10.97 af
holdtes den 90. FAI General
konference i Ria de Janeiro, 
Brasilien. 

Heri deltog Aksel C. Niel
sen, PerV. BrOel og Henrik N. 
Knudtzon. 

KDA's formand Aksel C. 
Nielsen deltog som FAI vice
præsident og Per V. BrOel er 
fortsat President for FAl's En
vironmental Commission. 

Aksel C. Nielsen har i løbet 
af 1997 været medlem af FAl's 
PR-Committee samt FAl's 
World Air Game Coordinating 
Committee og blev genvalgt til 
disse poster for 1998. 

KDA's generalsekretær 
Henrik N. Knudtzon har i 1997 
været sekretær i FAl's Environ
m ental Commission samt 
medlem af FAl's Business 
Development Committee og 
blev genvalgt til disse poster 
for 1998. 

Association of Nordic 
Aeroclubs 
Den 4. oktober 1997 afholdtes 
det 35. ANA møde i KDA
huset i Roskilde. KDA var vært 
ved mødet og fra Danmark 
deltog Aksel C. Nielsen, Per 
V. BrOel, Vagn Jensen og 
Henrik N. Knudtzon. 
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KDA havde fremsendt tre 
punkter til dagsordenen: Eva
luering af 1 st World Air Games, 
Reportfra Environmental Com
mission, samt fælles sponsor
muligheder i Norden. 

Under dette punkt redegjor
de Per Br0el for FAl's Miljø 
Kommites arbejde og der var 
enighed blandt ANA-møde
deltagerne om fortsat at støtte 
bestræbelserne på at forbed
re og støjdæmpe udstyret, 
fortsat at udveksle informati
oner og erfaringer og at for
søge at påvirke holdningen til 

. almenflyvningen som sådan. 
Den 7. april 1997 afholdtes 

det tredie møde blandt de nor
diske flytilbehørsbutikker i 
Bromma Lufthavn, Stockholm. 
Salgschef i KDA Service ApS 
Boe Nielsen deltog. 

Årets resultat og admini
stration 
Regnskabet for 1997 udviser 
et overskud på Kr. 36.719. 

KDA's egenkapital var pr. 
31.12.97 kr. 822.306 og der 
har også i 1997 været en om
sætningsfremgang i det af 
KDA-ejede selskab KDA Ser
vice ApS. 

Der har i det meste af året 
været ansat 3½ medarbejder. 

Flyv 
Flyv udkommer hver måned 
med 40 sider. 

Postvæsnet fordeler i Dan
mark månedligt 5.394 eks., ca 
200 eks. kuverteres og sendes 
til abonnenter i udlandet og et 
mindre antal sælges gennem 
DSB-kiosker. 

Flyv fylder i juni 1998 70 år. 

Øvrige aktiviteter 
SAS-pokalen for klubledere 
for 1997 tildeles Johannes 
Bach, Ejstrupholm Flyveklub 
for kampen for fortsat at kunne 
flyve fra flyvepladsen i Ejstrup
holm. 

KDA's Sportspokal for 1997 
tildeles paraglideren Louise 
Crandal for konstante toppla
ceringer i 1997, bl.a. en flot 3. 
plads i Paragliding World Cup 
'97. 

Medlemstal 
Pr. 31.12. 1993 1994 1995 1996 1997 

Direkte medlemmer 615 530 491 556 572 
Dansk Ballonunion 89 86 86 82 78 
Dansk Drageflyver Union 958 956 1093 1059 1203 
Dansk Faldskærms Union 2657 2884 2916 3415 2837 
Dansk Kunstflyver Union 29 30 31 31 27 
Dansk Motorflyver Union 1300 1216 1188 1164 1136 
Dansk Svæveflyver Union 2039 1989 1952 .1970 1970 
Dansk UL-flyver Union 527 529 494 475 461 
Fritflyvnings-Unionen 60 61 57 55 60 
Linestyrings-Unionen 67 63 60 60 70 
RC Sport Danmark 62 51 43 47 49 

I alt 8388 8395 8411 8914 8463 

Medlemtallene for den enkelte union er det senest opgjorte i 
2. halvår 1997. 

Flyvemuseets Venner 
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. maj 
1998 kl. 1600 på Nordisk Flyforsikringsgruppes kontor, 
Vester Farimagsgade 7 1606 København V. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor· Hans Kongelige Hojhad Prinsen 

Formand: General Chf. HYldt 

Generalsekretær: Luftkaplajn Eril< Thrana 

Sakralanal: Vester Farimagsgade 7,4 • 1606 København V 

Det sidste arrangement i sæ
son 97/98, den meget tradi
tionsbundne kegleturnering, 
blev den 17. marts afholdt på 
restaurant Allegade 10. Et 
stort antal deltagere - 54 -
havde tilmeldt sig og nød de 
obligatoriske gule ærter med 
tilbehør og pandekager med 
is, som altid indtages før selve 
turneringen om Rosy Møller's 
smukke pokal begynder. 

Stemningen var i år helt 
ovenud god. Fra formandens 
velkomst til sidste mand forlod 
lokalet. Om det var kvaliteten 
af de gule ærter, det store antal 
deltagere eller en kombination 
af begge der skabte denne løs-

slupne omgangstone vides ik
ke, men festligt var det. 

For første gang havde vi tre 
baner i brug pga. det store an
tal deltagere. Dette gav ikke 
noget højere score! Med be
skedne 55 point blev Flem
ming Kirkeby årets keglekon
ge med de næste på 52. Høj 
stemning = lav score. Lotte 
Brinckmeyer vandt dameræk
ken, men Rosy var kun et point 
(½) efter. Kegleturneringen, 
den 55' i foreningens historie 
og den 24 • gang der blev spillet 
om Rosy's pokal, var meget, 
meget vellykket. 

Næste arrangement er 
Skovturen den 14. juni, hvortil 
indbydelse vil blive udsendt. 

KDA-huset er lukket fredag den 22. maj 1998! 
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Formand: Dagmar Theilgaard 
ur. arb. 

~u- Næstformand: Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75 518755 
97 14 53 73 
86441133 
53 67 73 05 
53615250 
98421599 
46590402 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

TottlundgårdveJ 12, 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl.: Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

DMU seminar og DMU/KDA 
miljøkonference 

Lørdag den 28. marts var ca. 
20 DMU-medlemmer fra otte 
forskellige klubber samlet til 
DMU-seminar, som var omtalt 
i marts nummeret af FLYV. 

Der var størst interesse for 
at tale om miljøproblemer - el
ler problemer med miljøgod
kendelser. 

Vi valgte derfor inden fro
kosten at forblive i en gruppe. 

Ricard Matzen fortalte om 
Ringsteds sagsbehandling -
og henviste til artiklen i det nye 
aprilnummer af FLYV, som han 
havde med. Med udgang i det
te diskuterede vi de forskellige 
problemer, man kan komme 
ud i, når man skal have en mil
jøgodkendelse. Repræsentan
ter fra de andre klubber fortalte 
om situationen på deres flyve
pladser, og eventuelle proble
mer blev drøftet. 

Om eftermiddagen gik en 
gruppe med Ove i spidsen for 
sig for at lave en flyveplan og 
planlægning af flyvningen til 
Palanga i· Lithauen. 

Efter en kort pause var der 
middag i spisesalen, og snak
ken gik lystigt. Her og resten 
af aftenen var vi sammen med 
KDA's amtsmiljørepræsentan
ter, som havde holdt møde om 
eftermiddagen. Bagefter var 
der kaffe og kage i havestuen i 
kursuscentret. Rammerne var 
ideelle for arrangementet, ma-

den god og rigelig.Vejret var 
desværre tåget hele dagen -
som det kan ses på billedet, 
taget foran Globen. 

Om søndagen ankom der 
flere, og vi samledes ca. 50 
personer i Globen til miljøkon
ference kl. 10. Miljøministeren 
og Miljøstyrelsen havde des
værre sagt nej tak til at deltage, 
men Per Bruel var kommet fra 
Schweiz og deltog med et 
spændende indlæg om arbej
det med atfå ensartede regler 
for støjmålinger og støjgræn
ser internationalt. ICAO's for
slag skulle ikke give problemer 
for almindelige fly, som vi ken
der i dag. Og de skrappe krav, 
man har i Tyskland, skulle i så~ 
fald lempes. 

Man arbejder på at få simp
lificeret beregningsmetoder
ne. Støj fra flyvepladser kom
mer i hovedsagen fra starten
de fly. Så kort og godt: Antal 
starter x flyets støjtal, så har vi 
støjen! Så kan man supplere 
med flyveveje. Det lyder sim
pelt og retfærdigt. 

Ricard Matzen redegjorde 
for sin erfaring med Miljøsty
relsens Vejledning og kom 
med eksempler på, hvor den 
skulle forenkles og redigeres. 
Endvidere redegjorde han for 
en spørgeskema-undersøgel
se, han og Peter Andersen 
(DMU's miljøudvalg) har lavet 

Per BrOel om de internationale støjmll.linger. 

Miljøproblemerne blev ogsll. diskuteret i kaffepauserne. 

ved at kontakte 80 flyveplad
ser i landet. Materialet er dog 
endnu ikke færdigbehandlet, 
der kan komme mere ud af det. 

Bent Holgersen fortalte om 
KDA's miljøpolitik og amtsmil
jørepræsentanterne, som skal 
sørge for, at vi så tidligt som 
muligt bliver informeret om, 
hvad der sker lokalt, samt blive 

høringspartnere i beslutnings
processerne. 

KDA's generalsekretær 
Henrik Knudtzon kom med·et 
indlæg om et flyvningens mil
jøråd i England, der informerer 
offentligheden gennem bro
churer m.m. om flyvning, flyve
pladser, flyvesikkerhed og lig
nende. 

Deltagerne i DMU-seminaret sammen med KDA 's Amtsmiljørepræsentanter. Richard Matzen gennemgår 
sagsbehandlingen vedr. Ring
sted Flyveplads. 
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Derefter blev der debatteret 

bredt, og der var klar enighed 
om, at vi må gå til ministeren -
når han ikke kommer til os - og 
få ham til at gøre noget ved 
sagen. Vi kan bede ham starte 
med at indføre de beregnings
metoder nu, som Danmark har 
underskrevet for 1 O år siden. 
Disse er endnu ikke taget i 
brug, men de giver en mere 
retfærdig beregning af støj fra 

flyvepladser. Vi kan bede ham 
fjerne de afgifter, som er lagt 
på amternes miljøtilsyn med 
flyvepladser og som admini
streres så forskelligt rundt om
kring i amterne. 

Alt i alt en spændende og 
god dag. Tak til de fremmødte! 

Detaljeret referat med bilag 
sendes til deltagerne. 

Dagmar Theilgaard. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Nord Als Flyveklub har atter 
gang i den på Pøl. General
forsamlingen er overstået og 
den nye bestyrelse består af 
Peer Skøtt, formand, Otto 
Wildenschild, næstfmd., Hugo 
de la Motte, pladsformand, 
Niels Jørgen Rasmussen, 
kasserer og Hans Jørgen 
Jacobsen, sekretær. Følgen
de aktiviteter er planlagt: 

Aftentur til en ø enten den 
27/5, 3/6 eller 1/7 afhængig af 
vejret. Tilmelding til Helge 
74451112. Den 20-21. juni 
Åbent hus og Piper Cub-træf, 
hvor alle flyveklubber er invi
teret. Dansk Militærhistorisk 

Nekrolog 
Den 9. marts døde flymekani
ker Frede Stadsgaard fra Ran
ders efter længere tids sygdom. 

Frede var af alle en afholdt 
og respekteret mand, ikke 
mindst for sin faglige kunnen, 
der spændte vidt fra vedlige
holdelse og reparation af al
menfly til helikoptere og turbi
nefly. Han vil blive savnet af 
mange af os brugere. 

Frede var altid villig og ikke 
bange for at gøre andre en tje
neste. Frede drev værksted på 
Randers Flyveplads i en lang 

Køretøjsforening har udstilling 
på pladsen sammen med 
Sergentskolen i Sønderborg. 
Tilmelding til PeerSkøtt744564 
53. Den 23. juni Set. Hans aften 
samles vi om bålet. Den 5. juli 
er 30 russiske "Tjernobyl-børn" 
inviteret på en flyvetur som 
udføres sammen med kam
pagnen Young Eagles. Piloter 
bedes meldes sig til Peer 
Skøtt. Den 22. august afholdes 
Mini Rally. Den 20. september 
konkurrerer vi i Go-Kart i As
serballe, tilmelding til Hugo. 

Andre gode forslag til akti
viteter modtages af Jac på tlf. 
74451514. 

årrække. F.S. Aero i Randers 
var kendt af de fleste flyejere i 
landet og mange besøgte 
hans værksted. Ofte var Fre
de i udlandet for at servicere 
fly og helikoptere, det være sig 
på Grønland eller i Mel
lemøsten. 

Frede var en tid i bestyrel
sen for Randers Flyveklub, 
hvor klubben benyttede hans 
viden og erfaring, og han satte 
sig spor i klubbens historie. 

Æret være hans minde. 
Randers Flyveklub 

Verdensrekordforsøg 
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Lørdag den 30. maj vil ni faldskærmsspringere forsøge 
at slå den nuværende højderekord for solospringere på 
9, 1 km. De ni bliver løftet til 10 km's højde af et Beechcraft 
King Air 200 turbopropfly, hvor de iført iltudstyr står af 
for at slå rekorden fra 1991, men også for at sætte 
verdensrekord i tandemspring. Rekordforsøget finder 
sted over Rønbjerg Feriecenter. Yderligere information 
hos pressechef Mikala Betak, tlf. 40 77 75 11. 

KALENDER 
Svævefl vnin 

18-23/5 
21 -31/5 
30/5-14/6 
6-13/6 
25/6-4/7 
28/6-10/7 
28/6-10/7 

6-11/7 
13-23/7 
18/7-2/8 
16/8 
7-23/8 
14-15/1 1 
27/2-99 

Ballon 
19-24/5 
19-27/6 

Eskilstuna lnt'I Open '98 
DM, Arnborg (chef Kaj Fredsø Pedersen) 
German Gliding Championship 18 m, Mangen 
SM, Slaglille 
NM juniorer, Norge 
EM klubklasse, Tjekkiet 
Flat Country Gliding World Cup 1998, 
Szeged i Ungarn 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 
PR-seminar 
Repræsentantskabsmøde 

DM, Kolding 
EM i Katrineholm, Sverige 

Drageflyvning/Paraglidning 
7-10/5 
21-24/5 
30/5-9/6 

2-12/7 
20-26/6 
11-18/7 
12-25/7 
19-25/7 
24/7-9/8 
10-23/8 
12-16/8 
19-22/8 
7/11 

1. afd. af DM paragliding, Fasterholt 
1. afd. af DM drageflyvning, Fasterholt 
For-VM paraglidning, Østrig 

For-VM drageflyvning, Italien 
2. afd. af DM drageflyvning, Fasterholt 
Venø-lejr og Skrænt DM, Venø 
EM paragliding, Spanien 
Veteran Games, Fasterholt 
EM drageflyvning, Slovakiet 
VM drageflyvning (kvinder), Ungarn 
løkken Open paragliding, løkken 
2. afd. af DM paragliding, Fasterholt 
Repræsentantskabsmøde, Fasterholt 

Motorfl vnin 
8-10/5 

8-10/5 
23-24/5 
29-31/5 
11-14/6 
26-28/6 
8-9/8 
15-23/8 
22-23/8 
3-17/10 

Kursus og træning i konkurrenceflyvning, 
Ljungbyhed Sverige 
DMU-tur til Litauen 
DM i Præcisionsflyvning, Haderslev 
Nordisk flytræf, Mariehamn Ålandsøerne 
KZ Rally, Stauning 
NM i Præcisionsflyvning, Randers 
Air BP Rally, Sindal 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 

8-10/5 
30/5-1/6 

5-7/6 
20-21/6 
11-17/7 
11-17/7 
20-25/7 
8-9/8 
3-12/9 

JFM Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
JFM Open, Formations Skydiving, Vamdrup 
Flyveplads 
SM Open, Stil & Præcision, Maribo Flyveplads 
Fyn Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 
DM Formations Skydiving, Landscenter, Vamdrup 
DM Stil & Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Mini DM Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 
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Rettelse til rekordkategorierne Meddelelser fra Unionen 
i Flyv nr. 4/98 
Korrekturlæsning kan være en svær ting. I hvertfald har den 
velkendte nisse, der ofte er aktiv i sådanne situationer, været på 
dupperne, da de nye rekordkategorier blev skrevet. 

Overskrifterne er forkert formulerede - jeg beklager. 
Som bekendt er både 2-sædet fly og motorsvævere integreret 

i de nye kategorier, hvilket betyder at ordet ensædet naturligvis 
skal fjernes fra alle overskrifterne. 

Den korrekte oversigt ser således ud: 

National rekord (Danmarks rekord) 
D-åben (åben for alt og alle) 
D-15m (åben for alt og alle med max 15 m spændvidde) 
D2-flersædet max 20 m (udelukkende flersædet fly med 

max 20 m spændvidde) 

Lokal rekord 
D-åben (åben for alt og alle) 
D-15 m (åben for alt og alle med max 15 m spændvidde) 
D2-flersædet max 20 m (udelukkende flersædet fly med 

max 20 m spændvidde) 

Rekord for kvinder National (Danmarks rekord) 
DF-åben (forbeholdt det smukke køn) 
DF-15 m (forbeholdt det smukke køn) 
DF2-flersædet max 20 m (forbeholdt det smukke køn) 

Venlig hilsen Per Winther 

Nr. 18 af 19.03.98 
Konkurrencekursus i Janus under DM og Arnborg Åben. 

Nr. 19 af 17.03.98 
Talentregistrering 1998. 

Nr. 20 af 17.03.98 
Talentudvikling i 1998. 

Nr. 21 af 17.03.98 
Indbydelse til talentkursus 1998. 

Nr. 22 af 17.03.98 
Juniormesterskaber/videregående talenttræning i 1998. 

Nr. 23 af 18.03.98 
Uddannelse af lærere til undervisning i MYB. 

Nr. 24 af 18.03.98 
Distribution af post via e-mail. 

Nr. 25 af 02.04.98 
To havariundersøgelser. 

Nr. 26 af 02.04.98 
Flyvereglement for Svæveflyvecenter Arnborg. 

Nr. 27 af 02.04.98 
Referat af repræsentantskabsmøde 28.02.98. 

Nr. 28 af 02.04.98 
Hitliste med klubnavne. 

25 års jubilæum i Hjørring Svæveflyveklub 
Den 30. marts 1998 var det 
25 år siden, der blev holdt stif
tende generalforsamling i 
Hjørring Svæveflyveklub. 

Det fejres med en recep
tion lørdag den 30. maj 1998 
kl. 1300-1700 i klubhuset på 
Bøgsted Flyveplads, hvor vi 
ser frem til at mødes med for-

retningsforbindelser, gamle fly
vevenner og andre som har el
ler har haft deres gang på Bø
gsted. 

Den 30. maj er også dagen, 
hvor man foretog den første 
officielle flyvning på Bøgsted. 
Om aftenen bliver der holdt 
jubilæumsfest på Hotel Phønix 

SLV på Internettet 

i Hjørring begyndende kl. 1900. 
Spisning begynder kl. 19.30. 
Tilmelding kan ske til følgende: 
Arne Rømer, tlf. 98 93 87 82. 
Palle Christensen, tlf. 98 96 34 
17. 
I anledning af jubilæet blev 
man i klubben enige om at vi 
skulle have et nyt fly. Valget faldt 

på en Ventus 8 som var sat 
til salg i Ammerbuch, Tysk
land. 
Klubben råder nu over føl
gende fly: 
Ventus B - Ka 6E - Ka 6BR -
Bergfalke li 

Statens Luftfartsvæsen (SLV) har i januar åbnet en hjemmeside på Internettet. Siden findes på adressen: 

http://www.slv.dk 

På SLVs hjemmeside kan 
man læse om de enkelte en
heder i SLV, og f.eks. se an
svarsområderne for fagkonto
rerne. Det er også muligt at 
sende e-post til SLVs enheder 
direkte fra hjemmesiden. 

Når vi har valgt at etablere 
os på Internettet med en hjem
meside skyldes det, at antallet 
af SLVs brugere, der får lnter-
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netadgang er stærkt stigende. 
Og det er selvfølgelig en fordel 
både for brugerne og for SLV 
at man også ad elektronisk vej 
har mulighed for at komme i 
kontakt med os, siger informa
tionschef i SLV Thorbjørn An
cker. 

SLVs hjemmeside som den 
ser ud nu (primo februar red.) 
er naturligvis ikke den endelige 

hjemmeside-løsning -en sådan 
eksisterer formentlig ikke. 

Hjemmesiden vil løbende 
blive udbygget og ændret i takt 
med udviklingen - herunder de 
tilbagemeldinger, vi får fra bru
gerne. 

I løbet af foråret '98 vil vi læg
ge SLVs trykte publikationer ud 
på siden - f.eks. BL'.er, informa
tion om Human Factors, FlySik 
o.s.v. 

Samtidig erdettanken, atde 
enkelte fagkontorer hen ad ve
jen vil supplere hjemmesiden 
med mere specifik information. 
Eksempelvis går Luftfartstilsy
nets Analysekontor allerede nu 
med planer om at udgive en lø
bende orientering om havarier/ 
hændelser på SLVs hjemme
side, siger Thorbjørn Ancker. 
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EKGH 

GRØNHOLT AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Gronholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi: 48 48 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

Piper Cub 13 
Årg. 1944, pæn og 
original sælges evt. byttes 
med 4-sædet fly eller andet 
af værdi. 
Henv. tlf. 9737 2833 

Cessna 182 P IFR 
sælges eller udlejes. 

Godkendt til 
faldskærmsflyvning. 
Stationeret på EKST. 

Tlf. 6226 1008 

AA 58, Gruman 
American Tiger 
OY-CFL, 1977 
180 HK, TT: 1890, motor 1890, 
IFR udr. intercom, LDB til år 
2000. Altid i hangar, Grønholt. 
Kr. 195.000,-. Tlf. 4830 0600 

SØGES 
A-instruktør og 

piloter til rundflyvning 

Skri~lig henvende/se til: 

e:NTER~~ 
Hangarvej A4, Roskilde lufthavn 

4000 Roskilde 

eeee e,s;e-e e~eiee<c: 
51e~ 'l(arfog Jl.ir 
~ SØGER 

Piloter til 
rundflyvningssæsonen 1998. 

Henvendelse til: 
'l(arfog Jl.ir 

Sønderborg Lufthavn • 6400 Sønderborg 
Telefon 74 42 22 85 • Telefax 74 42 90 85 
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Deres partner 
- også inden for 

flyforsikring 

Piper PA 28 140 
1972, TT 3150, motor 150 hk. 11 S0T 
SMOH og 3 SOT siden total adskillelse, 
radio, VOR/ADF/GPS. Transponder 
mode C/lntercom/Wingleveller. Flyet er 
yderst velholdt. Kr. 185.000,-. 

Børge Hosbond, tlf. 9852 4500, 
arb. - 9855 5111, priv. 

Lige til at gå til 

Cessna 172 sælges 
Skyhawk 11 1978. Motor 
Lycoming 0-320 H2 AD 160 BHP. 
Longe Range Tanks - 54 Gal. TT 
2700 - motor 500. IFR udstyret. 
Stationeret EKTS. 
Henv. Leif Pallesen, 

Topdanmarti Industri & Sø • Flllppavej 1 • 1928 FN!deriksberg C 
Tif. 35 24 75 05 • e-mall: lndllltrl@topdanmark.dk 

tlf. 9792 6000. Fax 9792 6247 

PIPER CHEROKEE 
PA-28/140 1968 sælges 
VFR flyver total airborne 7.350 timer. 
750 timer efter fabriks-nulstillet Lyco
ming motor 150 hk. Chruise-propel 
- 115 kl. Nypolstrede sæder med nyt 
betræk. King radio, VOR og Bendix 
AOF for nat-VFR. Heloplakeret i 1995. 
Pris kr. 139.(X)(). Club Air 38 7 4 11 81 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

Helicopter Adventures Ine. {HAD 
fra San Francisco, California: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
*J-1 ogM-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
* http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP fly 
* "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
* http://www.comairacademy.com 

61$ Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

* Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* Flyver internationalt og i USA 
* Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 5162 08 % 
E-mail: seglend@online.no 

Piper Seneca IITurbo sælges 
Privat forretningsfly med digital 
instrumentering, 2x720 radioka
naler og komplet afisningssy
stem, intercom og termostatsty
retvarmeanlæg. Pris kr.495.000. 
Club Air 38 74 11 81 

Cykler 
til blVbåd/fly/camping 
Fra bærbar til køreklar p6 
få sek. NEOBIKE lev. kompl. 
m. 3 gear, håndbremser, 
klokke, støtteben, pumpe og 
smart transporttaske m. 
skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Tlf. 3139 0883 / 4020 0883 

Anparter i Turbo Aztec•0V •BKI 
2 anparter, ud af 5, I veludrustet Piper 
Turbo Aztec C - PA23-250T - sælges. 
Søger du en mulighed for privat 2 
motorers IFRNFR flyvning for en rimelig 
omkostning, er her en god mulighed, 
Stationeret i Roskilde Lufthavn. 
Henv. Ole lading, lmmortellevej 9B, 
2950 Vedbæk. 
Tlf. 4589 4172 (alten), fax 4589 0608 

Ophørsudsalg 
2 velflyvende veteransvævefly til salg: 
Baby Grunau li B, 1954 
Baby Spatz A model, 1953 
Begge fly er renoverede og flyveklar. 
Alt tænkeligt udstyr kan medfølge. 
Finn Odderskov, Østergårdsvej 3, 
Overlade, 9670 Løgstør 
Tit 9867 8010 - inden kl. 16.00 

KØB/SALG/LEJE 
1998 Mooney Ovation .................... TT 
1993 Mooney Bravo .................... TT 
1994 Ruschmeyer ............................ TT 
1995 Seneca IV ............................... TT 
1993 Seneca 111 ••••••••••••••••••••••••••• TT 
1977 Chieftain ................................. TT 
1976 Baron B-55 .............................. TT 
1990 King Air B-200 ........................ TT 
1978 Citation ISP ......................... TT 
1984 Citation li ................................ TT 
1998 R44 He/icopter ....................... TT 
1978 Metro li -10 ua ........................ TT 
1980 Metro li -3 ua ..................... TT 

50 
450 
200 
400 

1100 
8800 
700 

2200 
6850 

700 
50 

15250 
13050 

Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 
Enkelte sælges til langt under normale listepriser 

Kontakt os for yderligere informationer 
28 års erfaring 

MOONEY MMC ENGLAND 
London Biggin Hill Airport, England 

E-mail: FFASLTD@aol.com 
Tel. 0044 1883 653 499 . Fax 0044 1883 653 4 77 
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DANMARK 
AlRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi varetager 
General Aviation 's interesser 
i Danmark og internationalt 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4. 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 . Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 

PA 28-140 sælges 
IFR/GPS. 

Star i Billund Lufthavn. 
Henv. tlf. 7535 4215 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

Stephan Auer 
f ir.;t Officer 
l.audaAir 

John Barbas 
Captain, Right Tramer 

US A,ru,ry, 

BanyRoche 
Pilot 

Petroleum Helicop"'1', Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has tra ined 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex• 
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter• 
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J• l/M• l/F-1 visas, hous• 
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Web: www.sterraacademy.com 

Email: admiss1ons@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45,4879,4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge · Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechanic & Dispatcher Training Programs also availab/e. 

Sælges 
Piper Arrow Lowtail. 
Årg. 1978, fuld IFR. 

H. Christensen 

Tlf. 6259 1052 

Sælges 
Cessna 150 årg. 1976 

Motor RR 0200A 
TT 5365 

Henv. 88 82 89 89 

~ Cessna Single Engine 
Legenderne fortsætter. Cessna 172 Skyhawk og Cessna 182 Skylane står for: 

- stabilitet 

Ring eller fax etter materiale 
på disse fantastiske fly! 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

HANGAR~ 
AIR SERVICE 

-sikkerhed 

- økonomi 

Autoriseret Cessna 
-Single Engine Piston 
& Caravan forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN • TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 

Postbesørget blad 0900 KHC 

11201 KHC 0000086053 
FL YlJEUABENETS BIBLIOTEK 

JONSTRUPUEJ 240, JOHSTRUP 

000 

40 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 
De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

2750 BALLERUP 

A::privalflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumenlflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN=tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR:tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN:generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INITIO=fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOLING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l.uftlavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4(XX) Roskilde, TH. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 
Alle cenifikater, bannerslæb. 
Spedale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

AUERØD Fl YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
lntemet:www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT·A, I, Teori A, BEG/N-BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Rosldlde 
TIi. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse. Teori: A, B/1 og D. 
(konS8SSIOllshaver B/1 og O: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tif.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TIi. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvaj 32, 4000 Roskilde, ttt. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
jethelil<opler, PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskilde Lullhavn 
4000 Roskilde, ttf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR saml PFT på helikopter, 
omskoling til ielhelikopter ind. ret fundamentalt, simuleret I-træning 
som Integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS Fl Y ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, ttf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B/ I + D gennem Skolen for Civil Piloludd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, instruktør, NAT-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Spec:iale: US-konver1eringer. 
Kommunikation: N-BEG.IBEG VHF og morse. GEN gennem 
Sl!olen for Civil Pilotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lutthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
TIi. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, tlf. 97 10 01 55, fax 97 10 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop saml PFT 
Teori: A, Alf , B/I, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED Fl YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
Tif.40461510 
A-skoling, omskoling, kmslflyvnlog, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 
e-mail: lf@aerobalic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TIi. 4619 16 30, fax 46 19 1115 
Teori: Alf, B/I, D. (koncessionshaver B/1 og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engjne 
Fundamentals, Konver1eringskurser i foro.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and limitalions, PFT-kurser saml alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TIi. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, ttt. 75 33 23 88 

Teori: B/1, D, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konver1erings-kurser. Andre luftfansuddannelser tilbydes etter 
aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, ttf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 

Skoleflyvning til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til A saml N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, l utthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
TIi. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-molors omskoling 

2750 o 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lutthavnsvej 43, 7190 Billund, TIi. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEG.-t!EG-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæblftyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIA 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
TIi. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, ttf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder FfyvEillads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teon A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
LufthavnsveJ 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, ttf. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR saml PFT på heicopter, 
AB-INITIO, omskoling til Jelhelikopter ind. Jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FLYING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, TIi. 9817 3811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. TIi. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TIi. 75 58 34 02 

Skoling til A saml PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, N•BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Staumng Lufthavn, 6900 Skjern, ttt. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cer1. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N·BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og iet typer. 
(konssessionshaver B/1 og D: FTS) 
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Næste generation 
af verdens mest solgte 

håndholdte GPS er kommet! 

< r ,~> . :.\ 

~
~V~ ~ .. . ~· . -

.- ..... -, . 

Her er kombinationen af 
GPS 90 kompakte design og 
styrken fra GARMIN's 12 

kanal parallelmodtager, en 
endnu større database, der 
har givet mulighed for 
worldwide dækning af Air
ports, VOR's, og Approach
frekvenser m.m. 

Også prisen er spændende 

Kr. 3.495.-
excl. moms 

Som aut. distributør leverer vi naturligvis hele 
GARMIN's hånd-GPS-program fra lager. 

og husk chek altid pris med Avia inden du handler! 

AVIA RADIO AS 

~ 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi cmRG 
CRC cmRG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-ærtifikat: 
Cessna 112-1040.- incl, 25% moms ø, bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sepl 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lnetuni-c.DK 

Piper Saratoga li HP & TC 

~- ~ ... .-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

• og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 

Plper Seminole 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca V 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

# A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

PiperArrow 

Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

Piper Warrior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

Fabriksny 
Piper 

Saratoga li TC 
s/n 050. 

Klar til levering 
ultimo juli. 

Kontakt os for yderligere 
information! 

Alle nye P1per fly blive,· leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Texc, on Lycoming. Teledyne Contmental, Hartzell Propeller og Bendix/King 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 
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FLS og British 
Airways 
FLS Aerospace Ltd., der siden 
1991 har udført omfattende 
vedligeholdelsesopgaver for 
British Airways (BA) , indgik 
den 5. maj en ny aftale om fly
vedligeholdelse og kompo
nentservice, der øger kontrakt
rammen med 20 mio. GBP til 
45 mio. GBP. 

Den reviderede aftale inde
bærer bl.a., at FLS over en fire
årig periode skal foretage al 
tung vedligeholdelse af BA's 
10 Airbus A320 samt levere 
komponenter til disse over en 
fem-årig periode. 

FLS Aerospace skal des
uden udføre al tung vedligehol
delse af BA's DC-10-30 flåde 
(syv fly) i deres resterende tid 
iBA. 

Endvidere skal FLS om ma
le BA's flåde af narrow body fly 
i de nye Utopia-farver. Dette 
arbejde vil strække sig over to 
år. 

Aftalen indebærer også, at 
FLS og BA bytter hangarer i 
London-Gatwick lufthavn. 

BA's flåde af A320 og DC-
1 o er ikke stor nok til at der kan 
opnås stordriftsfordel ved 
vedligeholdelse i eget regi. 
Med indgåelsen af den nye af
tale vil selskabet imidlertid 
kunne udnytte stordriftsforde
lene hos FLS, der nu har lang
tidskontrakter med syv store 
europæiske luftfartsselskaber 
om vedligeholdelse af 38 Air
bus A320/321. Endvidere har 
FLS nu langtidskontrakter på 
vedligeholdelse af 17 DC-10, 
tilhørende bl.a. Caledonian og 
Premiair. 

Ombygning 
OY-XSA har fået indbygget 
motor og derfor ændret type
betegnelse til Janus CT og 
byggenummer til 10. 

Endvidere er OY-XSW nu 
enVentusT;ogsåden har fået 
nyt byggenummer, nemlig 12. 

4 

BAe og Saab 
British Aerospace (BAe) har 
for 3½ milliard svenske kroner 
erhvervet 35% af stemmerne 
og 35% af aktiekapitalen i Saab 
fra den hidtidige eneejer, Inves
tor AB. 

Handelen er betinget af 
myndighedernes godkendel
se samt at Saab AB noteres 
på børsen i Stockholm. Inves
tor agter dog at beholde 36% 
af stemmerne og 20% af kapi
talen i Saab AB. 

Investor er Sveriges største 
investeringsselskab. Det ejer 
50% af Saab Automobiles 
(den anden halvdel tilhører 
General Motors) og har bety
delige aktieposter i bl.a. Erics
son, SAS, Scania og Electro
lux. De største ejere erWallen
bergs fonde, investeringsfon
de og pensionskasser. 

Saab har samarbejdet med 
BAe siden 1983, og de to sel
skaber har i tre år haft et fælles 
selskab for salg af JAS 39 Gri
pen på det internationale mar
ked. 

Overskud 
i Billund 
Billund Lufthavn opnåede i sit 
første regnskabsår efter om
dannelse til aktieselskab et 
overskud på 30.6 mio. kr. efter 
afskrivninger på 25,5 mio. 

Det er ikke muligt at foreta
ge detaljerede sammenlignin
ger med foregående års regn
skab, ført og fremmest ford i 
regnskabet ikke tidligere har 
været belastet med afskrivnin
ger. Opgjort efter den hidtil an
vendte metode ville 1997-
regnskabet have udvist et 
overskud p 56, 1 mio. mod 47, 1 
mio. i 1996. 

Nettoomsætningen blev 
293,0 mio. kr, nemlig trafikind
tægter 90,0 mio. , salg af varer 
o tjenesteydelse 196,6 mio., 
lejeindtægter 2,5 mio. og an
dre driftsindtægter 3,9 mio. 

Personaleudgifterne an
drog 143,0 mio., de eksterne 
udgifter 96,5 mio. 

Omregnet til fuldtidsansatte 
var der ultimo 1997 644 med
arbejdere mod 535 ultimo 1996. 

Der må bemærkes, at luft
havnens regnskabs- og perso
naletal er påvirket af at en - i 
modsætning til andre lufthav
ne - selv driver handling, cafe
terier, butikker m.v. 

God 
begyndelse 
SAS Gruppen offentliggjorde 
den 12. maj sit regnskab for in
deværende års første kvartal. 

Resultatet før skat blev et 
flot overskud på 613 mio. sven
ske kroner (MSEK) mod et un
derskud på 269 MSEK i første 
kvartal af 1997. Efter hensyn
tagen til valutakursforandrin
ger steg omsætningen 1.070 
MSEK eller 12,8%. 

Målt i betalte passagerkilo
metre steg passagertrafikken 
6,8%. Yielden (den gennem
snitlige enhedsindtægt) steg 
3,9%. 

På Internettet 
Maersk Air har fået internet 
sider - www.maersk-air.dk og 
www.maersk-air.com - med 
oplysninger om selskabets fly, 
ruter, fartplaner, kampagnepri
ser m.v. 

Cimber og SAS 

Flyveulykken 
ved Karre
bæksminde 
Polliwagen OY-CJO hava
rerede den 27. april i farvan
det mellem Knudshoved Odde 
og Karrebæksminde i Syd
vestsjælland. 

Jens Kannegaard, der hav
de bygget flyet og var ene om
bord, omkom. (Nekrolog side 
30). 

Action'98 
Totalforsvarsudstillingen, der 
under navnet Action '98 skulle 
være afholdt i Messecenter 
Herning den 15.-17. maj, er på 
grund af konflikten på arbejds
markedet flyttet til maj 1999. 

SAS og Cimber Air indledte i oktober 1995 et samarbejde om 
beflyvningen af de traditionelle SAS indenrigsruter, hvor en 
række afgange nu beflyves af det sønderjyske familieforeta
gende med mindre fly end SAS' egne og derved muliggør 
mange frekvenser, trods det vigende marked. 

Samarbejdet udbygges nu yderligere ved at SAS har købt 
26% af Cimbers aktiekapital, der er på 40 mio. kr. Prisen øn
sker ingen af parterne at oplyse. 

Det er i øvrigt Cimbers hensigt at gå på fondsbørsen, for
mentlig om et par år, ligesom man overvejer at udbyde med
arbejderaktier. 

Der sker ingen ændring i direktionen og-den daglige ledel
se, og Cimber Air vil fortsat blive ledet fra Sønderborg. Sel
skabet planlægger imidlertid at etablere tekniske og operati
onelle faciliteter i Københavns Lufthavn Kastrup. 

Cimber, der har ca. 260 ansatte, råder over en flåde på 13 
ATR42. Omsætningen for 1996/97 var 428 mio. kr., resultatet 
34,3 mio. 

SAS har nylig erhvervet minoritetsinteresser i sine andre 
regionale samarbejdspartnere, Widerøe i Norge og Skyways 
i Sverige. 

Cimbers ATR42 OY-CTC over hjembyen Sønderborg. 



Demonstration af ASW 27 på Arnborg 
15 meter-klasse flyet ASW 27 vil blive demonstreret på Arnborg i week-enden 11-12 juli 
1998. ASW 27 er som bekendt en videreudvikling af Gerhard Waibels konstruktion fra 1977, 
ASW 20, som jo stadig gør sig gældende, og er et eftertragtet fly. 

Der vil blive lejlighed til at prøve ASW 27, som har de sam~e gode fl_Yveegenska~er som 
sin forgænger, og et glidetal på 48 (ved 100 km/h). Som Schle1chers øvrige konstr~ktloner er 
ASW 27 ligeledes udstyret med sikkerhedscockpit, ti l maksimal beskyttelse af piloten ved 
ulykkestilfælde. 

Go og FLS 
Go har indgået en femårig af
tale med FLS Aerospace om 
total vedligeholdelse af sin Bo
eing 737 flåde. 

Go er British Airways nye 
lavprisselskab. Det har base i 
London-Stansted, hvor også 
FLS har hovedsæde. 

Aftalen omfatter al rutine
mæssig vedligeholdelse og ad 
hos assistance, total kompo
nentleverance, -styring og -
service, al teknisk support, 
herunder line-vedligeholdelse 
samt styring og administration 
af motorvedligeholdelse. 

FLS Aerospace har nu en 
ordreportefølje på vedligehol
delse af over 100 Boeing 737. 

Flyvemuseet 
Danmarks Tekniske Museums 
repræsentantskabsmøde 
vedtog på sit møde den 30. 
april forslaget om sam
menslutning med Danmarks 
Flyvemuseum, og overflyt
ningen af samlingerne i Billund 
til Helsingør er nu i fuld gang. 

Det første''flyttelæs" bestod 
af Dragon Rapide OY-AAO, 
der i Billund var udstillet i Falck
museet, men er Flyvemuseets 
ejendom. 

Man håber at kunne åbne 
det nye museum - med en fo
reløbig flyudstilling - omkring 
1. september. 

1
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r Redaktion~n 
Med dette nummer fratræder Hans Kofoed som ansvarsha
vende redaktør af Flyv, en post han har beklædt i nøjagtig 
10 år. 

Hans Kofoed, der er fyldt 68 år, fortsætter som medlem 
af redaktionen. 

Ny ansvarshavende redaktør er den hidtidige redaktions
sekretær Knud Larsen. 
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Winglets til 
ASW15 
LuftfahrtBundesamt, de tyske 
luftfartsmyndigheder, har type
godkendt de af Ernst Schon
wald, FBW Flugzeugbau i 
Dinkesfeld udviklede winglets 
til Schleicher ASW 15. De øger 
glidetallet med 1,5 og desuden 
forbedres flyveegenskaberne, 
fx forsvinder - ifølge Aerokurier 
- "nervøsiteten" i termik. 

Prisen for et wing let-bygge
sæt er 3.200 DM plus afgifter, 
og til ombygning af vingetip
perne må der regnes med ud
gifter i størrelsesordenen 
1.500 DM, skriver Aerokurier. 

SAS repræsen
tantskab 
Fhv. trafikminister Bjørn Westh 
er indtrådt i SAS repræsen
tantskab i stedet for Sonja Mik
kelsen, derudtrådte, da hun 
blev udnævnt til trafikminister. 

Endvidere er Kaj Ikast, og
så han fhv. trafikminister, ind
trådt i repræsentantskabet, 
hvor han afløser Torben Rec
hendorff. 

I ØVRIGT 
Grønlandsfly har købt en 
seks år gammel Boeing 
757, der tidligere har fløjet 
for Airtours. Den skal 
indsættes på ruten mellem 
Sdr. Strømfjord og Køben
havn, som SAS hidtil har 
befløjet. 

Swissair har pr. 1. juni 
rygeforbud på samtlige 
ruter. 

Sabenaharpr.1.juni ry
geforbud på samtlige ruter. 

Allerød Flyveplads i 
Nordsjælland må fremover 
kun have 5.000 starter og 
landinger om året, mener 
et flertal i Frederiksborg 
Amtsråds miljøudvalg. 

Cessna afleverede i 
årets første kvartal 115 Mo
del 172 Skyhawk og 7 4 
Model 182 Skylane. 

Renault MR 250, en 
firecylindret dieselmotor til 
fly, fløj første gang den 3. 
marts, installeret i en Soca
ta TB20 Trinidad. 

N. N. Jakobsen, fhv. 
overhavariinspektør, bedre 
kendt som NAK, er ud
nævnt til generalsekretær 
for Rådet for større Flyve
sikkerhed. 

Karup havde 58.414 
operationer i 1997, omtrent 
ligeligt fordelt mellem mili
tæe og civile.11996 var tal
let 48.912. 

SAS og Lithuanian Air
linesvil indgå en"strategisk 
alliance" med virkning fra 1. 
september. 

Tfl-V, Tactical Fighter 
Weaponry øvelsen, der 
skulle være afholdt i au
gust-september, er blevet 
aflyst - Flyvevåbnet og de 
øvrige traditionelle deltage
re skal spare. 

SAS anslår, at arbejds
konflikten i maj har påført 
selskabet et tab på 200-
300 mio. kr. 
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For 50 år siden: 

Luftbroen til Berlin 
- indledningen til den kolde krig 
Af Johannes Thinesen 

Ved Jaltakonferencen 4-12. 
februar 1945 besluttedes, at 
det besejrede Tyskland skulle 
deles i fire zoner - en for hver 
besættelsesmagt: Sovjet, 
USA, England og Frankrig -
samt demarkationslinier for 
det Berlin, som kom til at be
finde sig som en ø i sovjetzo
nen. 

For trafikken mellem Berlin 
og Vesttysktand gennem sov
jetzonen blev der truffet en af
tale om de veje, jernbaner og 
kanaler, som måtte anvendes. 
Tre 32 km brede luftkorridorer 
åbnedes for Berlins flyvefor
bindelse med de vestlige be
sættelseszoner. 

I begyndelsen af 1948 be
gyndte Sovjet at skabe flere og 
flere vanskeligheder for land
transporterne til Berlin. I juni 
opstod en besværlig situation 
for vestsektorerne, da russer
ne erklærede landtransportve
jene som ikke farbare, et for
hold som udviklede sig til en 
faktisk blokade. 

Det medførte, at vestmag
ternes ca. 25.000 mand store 
besættelsesstyrke i Berlin kun 
havde luftforbindelse med vest 
via luftkorridorerne. 

Med en stram valuta- og 
handelsmæssig adskillelse 
mellem Berlins øst- og vest
sektorer, blev forsyningen af 
fødevarer til de 2,2 mio vest-

berlinere en opgave af den 
største betydelse. 

Berlin blokeres 
Den 24. juni 1948 blokeredes 
Vestberlin, og eneste mulighed 
for at transportere folk og ma
terialer til og fra byen var ad 
luftvejen. 

På en forespørgsel fra den 
amerikanske general Lucius 
Clay i Berlin til chefen for 
USAF's europæiske komman
do, general Curtiss LeMay om 
muljghederne for en hurtig eta
blering af en luftbro til Berlin, 
skønnedes det daglige behov 
til 500-700 t i en periode på 45 
dage. Og dette i det mest gun
stige sommervejr - atflyve i dår
ligt vintervejr var der da ikke tale 
om. 

Den amerikanske del af 
luftbro-programmet betegne
des som OperationVittles, den 
engelske som Operation Plain
fare. 

Der blev foretaget en meget 
omhyggelig granskning for at 
opnå størst mulig nytte af 
transportkapaciteten . Et ek
sempel: Opnås der en bedre 
transportøkomi ved at flyve 
mel og kul for at bage brødet i 
Berlin end ved at flyve med 
færdigbagt brød? Det første 
alternativ viste sig at være 
mest fordelagtigt. 

Luftkorridorerne på luftbroen til og fra Berlin. 
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Flvvepladserne i Berlin 
Ved blokadens indledning var 
der iVestberlin to flyvepladser, 
Tempelhof i den amerikanske 
sektor og Gatow i den engel
ske sektor. 

Tempelhof havde i begyn
delse ingen baner, og det viste 
sig, at græsset ikke kunne ta
ge de tunge amerikanske fly. 
En provisorisk bane med stål
måtter anlagdes derfor. Men 
den holdt ikke til den forøgede 
trafik, som luftbroen medførte. 
En anden stålmåttebelagt ba
ne holdt heller ikke. I novem
ber anlagdes en tredie bane 
med asfaltbelægning. De to 
sidste baner byggedes, mens 
luftbrotrafikken var i fuld gang 
med uformindsket intensitet. 

Gatow savnede ved kri
gens slutning hårde baner, 
men fik så en provisorisk stål
måttebelagt bane. 11947 be
gyndtes anlægning af en be
tonbane, som ved blokadens 
indledning var ca. 75% færdig. 
Arbejdet på banen blev inten
siveret og kunne afsluttes efter 
seks uger. 

Omfattende arbejder på 
hangarpladser, taxibaner og 
lasteramper udførtes også. På 
Gatow blev trafikken dobbelt 
så stor som på Tempel hof - og 
tre gange så stor som på La 
Guardia i New York, som for
inden var verdens mest trafi
kerede lufthavn. 

Efter to måneders udvikling 
af luftbrotrafikken havde den 
udviklet sig så meget, at de to 
disponible flyvepladser iVest
berlin ikke længere var til 
strækkelige. Det besluttedes 
derfor, at endnu en flyveplads 
måtte bygges i Tegel. 

Den 5. november 1948 lan
dede det første fly i luftbroen 
på Tegel , som snart tog imod 
25% af luftbrotrafikken. 

Otte flyvepladser i vestzo
nerne blev anvendt som ud
gangspunkter for luftbrotrafik
ken. Af disse lå seks, Schles
wigland, LObeck, Hamburg/ 

Fuhlsb0ttel ,Wunstorf, Celle og 
Fassberg i den britiske sektor. 
Amerikanerne havde baser i 
Frankfurt(Rhein Main) og 
Wiesbaden. 

Englænderne fløj desuden 
med Short Sunderland flyve
både fra Finkelwerde i Ham
burg til Havel-søen i Berlin. 

Flyene 
Luftbroen begyndte meget im
proviseret, men udviklede sig 
hurtigt til en rationel organisa
tion af største format. Royal Air 
Force indsatte først Douglas 
C-47 Dakota med en lasteev
ne på ca. 3,4 t og en march
hastighed på 280 km/t. De blev 
udnyttet hele tiden, mens luft
broen var i gang. Efterhånden 
indsattes 35 Avro York, som 
senere i begræenset omfang 
afløstes af den større Handley 
Page Hastings. RAF anvendte 
desuden nogle Bristol Freigh
ter og Short Sunderland. 

I Operation Plainfare deltog 
også en del civile flyveselska
ber, mesttil transport af flyden
de brændstoffer. Det var fly 
som Handley Page Halton, Av
ro Lancastrian og Avro Tuder. 
Sammenlagt fløj 150-175 en
gelske fly på luftbroen. 

I Operation Vittles stræbte 
man efter en enkelt flytype . 
Først anvendtes Dakotas, som 
viste sig at have for lille last
kapacitet og være for lang
som. 

Det mest anvendte fly i Mili
tary Air Transport Command 
(MATS) blev Douglas C-54 
Skymaster. I løbet af to uger 
havde man skrabet 45 C-54 
sammen i Tyskland til indsæt
ning på luftbroen. Efter bereg
ningerne behøvedes 225 C-54 
til MATS'deltagelse i luftbroen. 
Selvom man samlede fly sam
men fra alle jordens hjørner, bl. 
a. Alaska og Hawaii, kom man 
blot op til 180 C-54. Disse skul
le anvendes på en mere effek
tiv måde end før. 
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En række USAF C-47 lastes på Berlin-Tempelhof lufthavnen. 

Ved årsskiftet var man kom
met op til 225 fly. Til transport 
af visse vanskelige og plads
krævende laster anvendtes 
fem Fairchild C-82 Packet. Et 
forsøg med at anvende Doug
las C-74 Globemaster med 
kapacitet på 25t last måtte 
afbrydes, da flyet viste sig at 
være for tungt, og det ødelag
de banerne. 

Flyvnlnqerne 

Luftbroen blev i begyndelse 
kun fløjet om dagen i gunstigt 
vejr, men efterhånden fløj man 
døgnet rundt i al slags vejr. 
Antallet flyvninger kunne kun 
forøges ved gennemførsel af 
hårde trafikbestemmelser og 
en jernhård flyvedisciplin hos 
besætningerne. 

I perioden 28. juni 1948 -
11 . maj 1949 udførtes ialt 
194.990 luftbroflyvninger til og 
fra Berlin. Det medførte start 
eller landing på en af de tre 
lufthavne i Berlin i Berlin hver 
70. sekund dag og nat i denne 
periode. Trafikintensiteten var 
størst på Gatow. 
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Flyvetiden mellem Berlin 
og baserne i vestzonerne var 
ca. 80 minutter. Gennemsnit
ligt var 68 fly i luften samtidigt 

til eller fra Berlin. På dage med 
godt flyvevejr kunne man 
komme op på over 100 fly. 

Som tidligere nævnt udfør-

Ungdom fra Berlin ser en amerikansk C-54 lande på Tempelhof. 

tes trafikken gennem tre 32 km 
brede luftkorridorer, den nord
lige for engelske fly til Berlin, 
den sydlige for amerikanske 



og den mellemste 
for praktisk taget alle 
fly fra Berlin. 

For at formindske 
kollisionsrisikoen var 
hver korridor opdelt i 
højden i fem for
skellige niveauer fra 
1.500 meters højde 
med 150 m mellem 
hver. Flyvehøjden 
bestemtes af start
pladsens flyveledel
se. Trafikken blev 
desuden separeret i 
tid, bestemt af flyve
ledelsen, med stadig 
kontrol undervejs af 
besætningen. 

Lasten 

Da luftbroen starte
des var det først og 
fremmest fødevarer 
til de indelukkede be
sættelsestropper og 
civilbefolkningen, 
der skulle flyves ind. 
Efterhånden ændre-
des karakteren af 
lasten med den øgede kapa
citet af luftbroen. Da luftbroen 
i begyndelse af 1949 havde 
nået sin største effektivitet, 
kunne de transporterede varer 
deles ind i seks hovedgrupper: 
fødevarer, kul, flydende brænd
stoffer, industri-råvarer samt en 
almengruppe omfattende me
dicin, børnetøj, el-generatorer, 
damptromler o.s.v. 

Fødevaretransporterne be
stod af en mængde forskellige 
varer, en del tunge, andre lette 
men pladskrævende. Dette 
forhold måtte man tage hen
syn til ved lastningen af hvert 
fly, så både lastevnen og plad
sen om bord udnyttedes bedst 
muligt. 

Berlins daglige behov affø
devarer kunde være: Gær 3 t, 
mælkepu Iver 43 t, kød/fisk 1 09 
t, fedtstoffer 64 t, gryn 125 t, 
mælk 646 t, kaffe 11 t, sukker 
85 t, grøntsager 80 tog salt 19 
t. 

Salt var en af de mest be
sværlige varer at transportere. 
De viste sig nemlig at være 
umuligt at emballere saltet så 
godt, at ikke en del af det 
spredte sig i flyet og resultere
de i korrosion, bl. a. på styre
linerne. I den tid hvor Sunder
land flyvebådene deltog i luft
broen, anvendtes den til at 
transportere saltet. Dette fly er 
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bygget af korrosionsbestandi
ge materialer med højtliggen
de styreliner. Da Sunderland 
ikke blev anvendt længere 
pga. forventettilfrysning af Ha
vet søen, tog man Handley Pa
ge Halton i brug med saltet an
bragt i et lastrum under krop
pen. 

Den 19. juli startede den 
første C-47 med en last af kul 
til Berlin. Siden indsattes både 
York, C-54 og Hastings i kul
transporterne; de fløj op til 
17.000 sække pr. dag. 

Flydende brændstof trans
porteredes i begyndelse i tøn
der. Senere indsattes special
byggede Avra Lancastrian og 
Tudor tankfly. 

Ved at befordre vacuumtør
rede kartofler i stedet for ferske 
sparede man 720 t dagligt. I 
det hele taget blev alle føde
varer vacuumtørret før flyvnin
gen til Berlin, hvis det var mu
ligt. 

Målet at opnå en daglig ra
tion på 1.800 kalorier forVest
berlins indbyggere og samtigt 
forøge byens lager af fødeva
rer til en måneds behov opnå
edes og blev endog overgået. 
I november 1948 kunne ratio
nerne sættes op til over 2.000 
kalorier. 

De gennemsnitlige dags
laster til Berlin blev i juli 2.300 

C-54 Skymaster på USAF basen Franskfurt-Rhein Main. 

t, august 4.000 t, september 
4.600 t, oktober 5.000 t, no
vember 3.800 t, december 
4. 700 t, januar 5. 700 t, februar 
5.1 00 t, marts 6.500 t, april 
7. 700 t, maj 8.300 t og juni 
8.000 t. 

I perioden 28. juni 1948 -
28. juli 1949 transporteredes 
2.230.195 t varer til Berlin, 
1.714.356 t med Operation 
Vittles og 515.809 t med Ope
ration Plainfare . Fra Berlin 
transportedes i samme perio
de 80.037 t gods og 151 .351 
passagerer. 

Efterskrift oq luftbroens 
facit 

Russerne gjorde alt for at ge
nere luftbroen. Amerikanske 
piloter har rapporteret om 733 
episoder, hvor de har været 
udsat for chikane: Det kunne 
være blænding med projektø
rer, nærgående flyvning , ra
dioforstyrrelser, beskydning 
fra jorden og fra andre fly med 
raketter og lysbomber o.l. 

På Luftbr0cke Denkmal på 
Tempel hof findes navnene på 
]uftbroens ofre: 31 amerikane
re, 18 fra RAF, 11 charteran
satte englændere og 5 tyske
re. 

I Operation Vittles deltog 
309 C-54, 105 C-47, 21 R5D 

(en Skymaster variant), 5 C-
82, 1 C-74 og 1 Boeing C-97 
Stratocruiser. 

RAF deltog med 14 7 fly, 
heraf godt 40 C-4 7, 35York, 26 
Hastings og 10 Sunderland. 
Hertil kom op til 104 civile fly, 
som i slutningen af luftbroen 
reduceredes 41 fly. Fransk
mændene deltog ikke med fly 
på grund af krigen i Indokina. 

Blokaden sluttede lige så 
pludseligt, som den begyndte. 
I en sending fra stationen Ra
dio in the American Sector 
meddeltes det den 12. maj : 
Overenskomst er opnået mel· 
lem de tre vestmagter og Sov
jetunionen om at i dag at op
hæve Berlinblokaden kl. 1201 . 
Alle restriktioner angående 
kommunikationer, transport 
fra begge sider mellem Berlin 
og vestzonerne ophæves fra 
samme tidspunkt. 

Indtil da havde luftbroen 
kostet USD 170 mio. Men 
luftbroen fortsatte dog til 30. 
september 1949. Den sidste 
flyvning udførtes af en C-54 
fra Rhein Main AFB til Berlin. 
For russerne var luftbroens 
sejr over Berlinblokaden de
res måske største modgang i 
den kolde krig. Den fik sin en
delige afslutning 1989, også 
denne gang i Berlin, med Mu
rens fald. • 
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Af Hans Kofoed 

I juni 1928 udkom det første nummer af Flyv, 
og siden er bladet udkommet uafbrudt i 70 år 
uanset strejker, besættelse, oliekrise m.v. -
og uden at man en eneste gang har måttet ty 
til at udsende et dobbeltnummer. 

Retfærdigvis må det indrømmes,at ikke alle 
numre udkom den planlagte dato og at nogle 
var ret tynde, men .... bladet har været der hver 
eneste måned! 

Og så har bladet i de forløbne 70 år kun 
haft tre ansvarshavende redaktører - John 
Foltmann (1928-1964), Per Weishaupt (1964-
1988) og Hans Kofoed (1988-1998). 

Annonce på forsiden 

70 år er ikke et "rigtigt" jubilæ
um. Et sådant indtræder først 
i 2003, men helt forbigå den 
runde dag vil vi dog ikke. 

Lad os gøre det ved at se 
på det allerførste nummer af 
bladet indeholdt. På bagsiden 
står i øvrigt trykt med små bitte 
bogstaver "Udsendt 9. juni 
1928". 

I 1928 var DIN standard
formaterne på papir aldeles 
ukendte i Danmark (hvis de 
overhovedet var "opfundet"), så 
Flyv ikke i A4, men et par cm 
bredere end nu. Højden var 
stort set den samme. 

Prisen var 50 øre pr. num
mer, 5,00 kr. pr. årgang - men 
løn- og prisniveauet var jo og
så noget anderledes den gang, 

Nr. 1 var kun på 12 sider 
plus et kartonomslag, altså i alt 
16 sider. Af disse var de fire 
annoncer, heraf også forsiden! 
Det var nu ikke ualmindeligt på 
den tid. I øvrigt var omslagets 
tredje side blank, og på den 
fjerde var der en annonce fra 
udgiveren. 

Det20.århundredes 
vinger 

Naturligt nok er der i det første 
nummer en programerklæ
ring, skrevet af direktør, fhv. 
handelsminister Tyge J. Rothe, 
der var formand for Det kon
gelige danske aeronautiske 
Selskab, som aeroklubben 
den gang hed. 
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Heri hedder det bl.a.: 
Lige så uklogt det er at 

overvurdere betydningen af 
,,det 20de århundredes vinger", 
lige så urigtigt er det at møde 
dem med utidig skepsis. Sand
heden ligger som altid i midten 
og det er denne sandhed, som 
det gælder om at slå fast i den 
almindelige bevidsthed. 

Ethvert land, det være stort 
eller lille, må være med i dette 
oplysningsarbejde, denne 
propaganda. At tilrettelægge 
dette arbejde i samarbejde 
med dagspressen på en saglig 
og dog let tilgængelig måde for 
det danske publikum er formå
let med dette tidsskrift. 

Atlanterhavsflyvninger 

Hovedartiklen, Flyvningerne 
over Atlanterhavet og Luft
trafik, er skrevet af den an
svarshavende redaktør selv, 
der fastslår, at de enkelte hel
dige Atlanterhavsflyvninger, 
der er gennemført af Lind
bergh m.l. intet som helst har 
med lufttrafik at gøre. Han på
peger, at "hele maskinens las
teevne - og lidt ti l - må tages i 
brug for at kunne medføre til
strækkeligt brændstof" og 
mener at lufttrafik over Atlan
terhavet kræver "sødygtige 
vandflyvemaskiner forsynet 
med flere motorer". 

Artiklen slutter: 
Lufttrafik har ingen chancer 

for at kunne eksistere, med 
mindre den yder sikkerhed, 

regelmæssighed og punkt
lighed. 

Sportflyverstævne 

Der er også en udførlig repor
tage fra hvad der betegnes 
som "Nordens første Sports
flyverstævne" i Goteborg den 
17. - 20. maj, som åbenbart har 
været af betydelig teknisk in
teresse, skønt der kun kom 
syv fly af de tilmeldte ca. 20. 
Desuden var der tre svenske 
militærfly. 

Vor udsendte medarbejder, 
ingeniør F. Nyborg Christen
sen, var dog ikke lige impone
ret af alt hvad han så: 

Halbergs maskine var et 
monoplan bygget af metal og 
krydsfiner i en skøn forvirring, 
og viste egentlig kun resultatet 
af samarbejdet mellem en alt
overvældende interesse for 
flyvning og et totalt ukendskab 
til de mest elementære love for 
konstruktion og bygning af fly
vemaskiner. Det lykkedes da 
heller ikke at få maskinen god-

kendt af luftfartsmyndigheder
ne; ja, det lykkedes end ikke 
atfå motoren (der ligeledes var 
fabrikeret i Leiksberg) starte i 
de fire dage, flyvestævnet va
rede. 

Ballonsport 

Flyv nr. 1 indeholder næsten 
to sider om ballonsport. Der er 
en udførlig omtale af dåben af 
gasballonen DANMARK (T
DANA) den 27. maj på Rosen
borg eksercerplads den 27. 
maj med ordene 

Stig højt! Flyv langt! Land blidt! 
Vis flaget stolt og frit! 
Dit navn skal DANMARK være; 
Gør altid navnet ære! 



Nyt fra alle lande 
Under denne overskrift kan 
man bl.a. læse, at den italien
ske flyver de Bernardi har sat 
verdensrekord i hastighed på 
512,776 km/ti en Macchi M. 
52 med 1.000 hk Fiat motor. 

Endvidere at verdens stør
ste flyvemaskine er under 
bygning hos Dornier. Den skal 
have 12 stk. 450 hk Jupiter 
motorer og den samlede vægt 
fuldt lastet bliver 45.000 kg. 
Heraf kommer nyttelasten til at 
udgøre 19. 738 kg (iberegnet 
brændstof til en flyvning på 
1.000 km). 

Der er også artikler om 
Royal Air Force i Mesopota
mien og om nordpolsflyverne 
G. Wilkins og C. Eielsons 
besøg i København, men det 
har åbenbart knebet lidt med 
at få fyldt bladet - der er nemlig 
også en side med "humorist
iske" tegninger, lånt fra et 
fransk blad. 
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- 7/1 0 vør 
Brevkasse 
Mellem de små annoncer bag 
i bladet gemmer sig også en 
brevkasse, hvor redaktionen 
svarer på spørgsmål fra vide
begærlige læsere, fx om hvor 
meget det koster at lære at fly
ve: 

Redaktionen henviser til 
den smukke lille pjece "Lær at 
flyve", som Sportsf/yveklub
ben har udgivet under ingeniør 
Nyborg Christensens redak
tion. I denne vil De kunne finde 
alle de oplysninger, De søger. 
Gennem Sportsflyveklubben vil 
De kunne lære at flyve for ca. 
600kr. 

Svæveflyvning 
Der er også en såkaldt littera
turliste over artikler i andre fly
veblade, og heri nævnes "Aus
schreibung des Rhon-Segel
flug-Wettbewerbs 1928" i Flug
sport for 29. februar 1928. 

Men det er også alt, hvad 
Flyvs allerførste nummer brag
te om den ædle svæveflyve
sport. • 

Det sker i juni 
4.-7.jun"i Flug'98, Wiener Neustadt, Øsrig 

5.-7. juni Hjemmebyggerstævne, Barkarby, 
Stockholm 

6.-7.juni Biggin Hill Air Fair, England 

6.-7. juni 'Finland Air Show, Tammerfors 

7. juni Great British Picnic Flying Day, Old 
Warden, England 

10.-12. juni Heli-Meet & Army Air Corps display, 
Middle Wallop, England 

11.-14. juni KZ rally, Stauning 

14. juni Åbent hus, Flyvestation Værløse 

20.-21. juni Air-Britain International Fly-in, Sta-
verton, England 

27.-28. juni 50 Jahre Berliner Luftbrucke, Tempelhof, 
Berlin 

Reception 
I anledning af at Hans Kofoed fratræder som 

ansvarshavende redaktør af Flyv og afløses af Knud 

Larsen vil det glæde os at se venner og 

forretningsforbindelser til en reception i KDA-huset 

Lufthavnsvej 28, Københavns Lufthavn Roskilde 

tirsdag den 9. juni kl. 14-17 

Samtidig markerer vi, at det er 70-årsdagen fro 

udsendelsen af det allerførste nummer af Flyv -

Nordens ældste flyvetidsskrift. 
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I stedet for en renoveret vakuumpumpe 
vil en investering I en af Alrborne's 
nye, populære og driftssikre 215CC/ 
216CW Dry Air Pumps være et opti
malt valg - både funktionsmæssigt 
og økonomisk. Airborne Air & Fuel 
Produets gennemprøvede produkter 
leveres nu med op til 2 års/1000 
timers garanti. 

Kontakt Satalr's GA-gruppe og hør 
mere om vores brede produktpalet. 
Satair er repræsentant for verdens 
førende reservedelsproducenter. Vi 
yder hurtig levering til konkurrence
dygtige priser og en professionel og 
specialiseret service - bygget på 40 
års erfaring i flybranchen . 

.SATAIR 
GA-SERVICE Satair a/s • Amager Landevej 147 A • 2770 Kastrup • Tlf.: 32 47 01 00 · Fax: 32 51 34 34 

A WK CESSNA I 82 SKYLANE 
lige og overbevisende 



Helmer og OY-DTX 
• to veteraner forenes 
Af Torben Taustrup 

I årene 1957-59 blev der 
fremstillet 30 eksemplarer af 
svæveflyet Lo 150 - i dag er der 
kun tre tilbage. 

Helmer Foged, 64 år, er en 
enthusiastisk svæveflyver 
med omkring 12-1300 timer i 
luften. Jeg lærte ham at kende 
i 1975, da jeg selv startede 
med at svæveflyve - han var 
instruktør i Århus Svæveflyve
klub, og havde på dettidspunkt 
allerede været medlem af 
klubben i 18 år. 

Klubben har levet en om
tumlet tilværelse, og har gen
nem årene haft tilholdssted 
flere steder. Da Helmer star
tede, havde den sine aktivite
ter iVandel, hvor medlemmer
ne udfordrede skæbnen med 
flyvninger i SG38 og Baby. 
Senere flyttede klubben til 
Tirstrup, derefter til Rosen
holm og så til Kirstinesminde. 

I dag er klubbens medlem
mer henvist til andre pladser, 
da opførelsen af Skejby Syge
hus satte en endelig stopper 
for al flyvning på sidstnævnte, 

den eneste lokalflyveplads i 
Århus-området- alt i alt en sør
gelig historie. 

11958 fik Helmer sit certifi 
kat, og samme år blev der i 
Tyskland bygget en Lo 150 b -
skæbnen ville, at de to skulle 
stifte nærmere bekendtskab 
med hinanden, men først var 
der lige et par stykker der skul
le ud og flyve med den. 

Lo'en loggede knap 300 ti
mer i Tyskland, inden den i 
1963 blev købt af en dansker, 
Aage Dyhr Thomsen der be
gyndte at flyve med den i for
året samme år. 

Året efter brændte noget af 
flyets næse af ved en brand i 
hangaren hvor det stod. Det 
beskadigede fly blev herefter 
købt af Kurt Pedersen, og han 
fik sat det i stand med nyt næ
separti - den tidligere ejer Dyhr 
Thomsen var kontrollant, og 
satte det godkendende stem
pel i flyets logbog. 

Kurt Pedersen loggede 
derefter nogle enkelte flyvnin
ger i 1965, hvorefter det blev 
opstaldet i en årrække og først 

kom ud og flyve igen i årene 
1971 til 197 4 - igen var det 
ganske få flyvninger. 

Måske var det den røde 
farve Kurt ikke kunne forlige 
sig med, for i 1974 pudsede 
han overfladen helt i bund, 
men flyet blev ikke malet igen. 
I stedet blev det parkeret i et 
åbent cykelskur, hvor vejrliget 
gennem årene satte sit præg 
på især limen der krystallise
redes, så flyet var ved at falde 
fra hinanden. 

Flyet bygges igen 
Her ville historien nok ende for 
flyet, hvis ikke det var fordi Hel
mer fik fingrene i de sørgelige 
rester. 

Jeg møder ham i formular
trykkeriet Purups tidligere 
domæne på Gunnar Clau
sensvej 3 i Viby, Århus, hvor 
flyet befinder sig. 

Oprindelig er Helmer billed
skærer af profession - en bil
ledskærer skærer udsmyknin
ger ud i træmøbler, men den 
slags gik af mode, og Helmer 

Flyet under opbygning efter branden i 1964. Håndtaget i venstre side kontrollerer flapsene, der kan 
fastlåses i flere vinkler. 

fik med dispensation ansættel
se som bogbinder hos Purup. 

De indøvede evner udi træ
sløjd skulle snart komme i 
brug, for i 1986 gik han i gang 
med at sætte flyet i stand. 

Retfærdigvis skal det næv
nes, at Helmer i mange år for
ud for dette har repareret fly 
både for klubben, men også for 
sig selv, idet han for nogle år 
siden også ejede en K-6. 

Helmer fortæller, at han til 
Danmarksmesterskabet i svæ
veflyvning i 1959 havde set den 
første Lo 150 - den blev fløjet af 
"Cowboy" (Harald Wermuth 
Jensen) - en af svæveflyvnin
gens markante personligheder, 
der havde været nede i Tysk
land og hente den. ,,Blondie" 
(Jørgen Nielsen) var hans 
hjælper. 

I forhold til de andre delta
gende fly var Lo'en overlegen, 
men et Danmarksmesterskab 
blev det dog ikke til. 

Helmers Lo befinder sig i 
den store hal, hvor der for blot 
5 måneder siden stod maski
ner og spyede formularer ud -
en af maskinerne blev betjent 
af Helmer, der gik på pension 
i december '97 - efter 25 års 
tro tjeneste. 

Kædetræk 
Den finerbeklædte krop er 
anbragt på en buk med bun
den op - man kan godt ane 
kroppens skeletstruktur, men 
det overordnede indtryk er, at 
yderfladen er meget jævn. Vin
gerne står ved siden af - et 
kædetræk ved vingeroden 
fanger min opmærksomhed. 

For datiden var flyet meget 
avanceret. En affinesserne er, 
at der på en stor del af bære
planets bagkant er der mon
teret flaps, der ca. 2/3 ude på 
vingen afløses af krængeror. 

Fladerne er mekanisk sam
menkoblede med en vis ud
veksling (bl.a. kædetrækket), 
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Arnborg 1965. Den nye ejer Kurt Pedersen sidder under højre vinge. Vingerne er forholdsvis bløde - bemærk at de hænger nedad 
- under flyvning indtager de en anden vinkel. 

således at der ved øgede flaps 
også udløses en mindre jus
tering af krængerorene i posi
tiv retning. I øvrigt har flapsene 
fem faste indstillinger. 

Vingeprofilet, der er for
holdsvis tyndt, kan også æn
dres til at være hurtigere, idet 
flapsene kan sættes i negativ 
(op} med en vinkel på 6 grader 
- i positiv kan vinklen justeres 
til omkring 45 grader. 

Det avancerede profil mu
liggør altså flyvning både med 
forholdsvis høj og lav hastig
hed, hvilket den tekniske 
beskrivelse kan bekræfte -
max. hastigheden er 200 km/ 
t og stallhastigheden ca. 58 
km/t. Af andre relevante data 
kan nævnes, at bedste glidetal 
er 34 ved 1 05 km/t og bedste 
synk er 0,68 m ved 86 km/t. 
Tomvægt:228 kg- pilotvægten 
er interessant, fordi den skal 
ligge mellem 72 og 82 kg! 

Luftbremserne er forholds
vis enkle, og består af front
hængslede klapper på vinge
oversiden. 

De er fjederbelastede, og 
holdes naturligt lukkede. Akti
vering foregår vha. er wire
træk, der ender i et kuglehånd
tag i cockpittets venstre side. 

Helmer havde en lille histo
rie om bygning af datidens 
tyske svævefly; den fortæller, 
at en del af de mindre ting så 
som spanter blev fremstillet 
som husflid af tyske gård
mandskoner. Det viste sig 
imidlertid, at limen (Kaurit} der 
blev anvendt ikke var langtids-

FLYV • JUN. 98 

holdbar, og resultatet heraf 
viste sig flere år efter. 

Tre tilbage 

I alt er der bygget tredive Lo 
150- i dag erderkuntretilbage 
i hele verden - de to andre 
befinder sig i hhv. Tyskland og 
USA. 

Flyets krop er forholdsvis 
kort - det har vist sig at være 
en ulempe, fordi lateralcentret 
så befinder sig forholdsvis 
langt fremme. Flyvemæssigt 
kommer det til udtryk ved, at 
flyet har en tendens til at 
,,krabbe", siger Helmer, dvs. 
kursstabiliteten er ikke så god, 
men for en erfaren pilot, er det 
ikke noget problem at få flyet 
til at flyve lige. Fabrikken har 

været opmærksom på denne 
ulempe, og har på en del af 
modellerne foretaget en modi
fikation der angår siderorets 
størrelse og dets hængsling. 

Eilers er der mange ligheds
punkter med datidens standard 
15 meter svævefly så som fast 
hjul, træmede og ubekvem 
siddestilling. Hjulet er anbragt 
så langt tilbage, at flyet naturligt 
vil stille sig på meden. Når det 
skal vendes trykkes halen ned. 

Der er ikke anvendt lær
redsbeklædning - samtlige fla
der er beklædt med tynd kryds
finer. Kroppen er udstyret med 
koblinger til både fly- og spil
start. 

Der er gået omkring 1 0 år, 
og 3500-4000 arbejdstimer 

med at få flyet i flyveklar stand. 
Den føromtalte lim skulle er
stattes med en nyere type, så 
stort set alt skulle pilles fra 
hinanden og afslibes for gamle 
limrester. Under arbejdet fandt 
Helmer en muserede i en af 
vingerne . Samtlige spanter/ 
ribber er limet igen, og for at 
gøre flyet mere modstands
dygtigt over for vejret, blev hele 
indersiden af krop og vinger 
lakeret med shellak. 

Den afsluttende maling af 
vinger og krop blev sponseret 
af Purup og tagfirmaet HT Def
ta, og flyet fremstår som fa
briksnyt - næsten. Mindre de
taljer indicerer, at der er tale 
om et genopbygget fly. Hoo
den kommer fra en Lo 100, 
kunstflyvningsmodellen, der 

I en periode fik Helmer lov til at stille sit fly i et øl/ager. Den yderste del af snuden er lavet af glasfiber 
- den har han selv fremstillet. Som affjedring mellem meden og flyets bund er der anbragt seks 
tennisbolde. 



Helmer Foged, en glad ejer på Arnborg i 1997 - mon der var termik den pågældende dag? 
Bi/ledet er taget inden der blev monteret plader mellem krængeror og flaps 

har en spændvidde på kun 1 0 
meter og en bredere vinge, der 
rager en smule ind og dækker 
noget af hoodens øverste del 
- en kosmetisk afvigelse, der 
nok ikke bemærkes af alle. 

Når et veteranfly skal have 
fornyet sit luftdygtighedsbevis 
er det ikke ualmindeligt, at det 
indplaceres i "experimental" 
gruppen. Der er her visse re
striktioner i forhold til nyere fly, 
bl.a. kræves det, at piloten che
ckes ud på det enkelte fly, og 
altså ikke automatisk må flyve 
et andet fly af samme type. 

Helmers Lo 150 b har imid
lertid fået en almindelig stan
dardgodkendelse, og kan ope
rationelt sidestilles med nyere 
svævefly. 

Første flyvning 

Helmer fortæller, at han fik en 
mindre overraskelse, da han 
for første gang fløj flyet - det 
foregik med flyslæb på Arn
borg. Allerede fra starten viste 
det sig nemlig, at de forholds
vis store krængeror ikke havde 
den ventede virkning - flyet var 
meget længe om at reagere på 
rorbevægelser. 

Ved et nærmere studium af 
gamle billeder af flyet, kunne 
Helmer se, at der i forbindelse 
med overgangen mellem flaps 
og krængeror var anbragt lod-
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retstående plader - aha. Det vi
ste sig, at den forholdsvis sm
alle spalte mellem fladerne 
udløste en del turbulens, der 
nedsatte krængerarenes effekt. 

Et par plader blev fremstillet 
og anbragt i den føromtalte 
spalte, og flyet lystrer nu de 
mindste rorbevægelser. 

Stadig Instruktør 

Helmer er stadig instruktør i 
Århus Svæveflyveklub, og han 
er ofte at finde på Arnborg. 
Han virker også som kontrol
lant, og i den egenskab har 
han ofte lejlighed til at flyve 
andre typer fly. I dag er det 
overvejende glasfiberfly, og til 

et spørgsmål om hvilket type 
fly han bedst kan lide at flyve 
er svaret, at det er vanskeligt 
at sammenligne, fordi forskel
len er så stor. Det ligger dog 
fast, at man sidder/ligger be
tydelig mere behageligt i et 
glasfly - siddekomforten i 
Lo'en er ikke noget at skrive 
hjem om. Sædet er kun hævet 
nogle få cm. over gulvet, og 
rygstødet står vinkelret på, så 
indtil videre har Helmer ikke 
haft flyvninger af mere end ca. 
1 1 /2 times varighed. 

Det blev til tre flyvninger i 
'97, og i øjeblikket går han med 
planer om at forbedre sidde
komforten - man når langt med 
et par puder. 

Til salg 

Forholdet til Lo'erdog ikke var
mere, end at han godt vil sæl
ge den - til den rigtige pris alt
så. Han har haft en annonce i 
Aerokurier, men indtil videre 
har der ikke været nogle seri
øse henvendelser ud over en 
enkelt fra tyskeren Holger 
Burre, der reagerede på Hel
mers påstand om, at flyet var 
den flotteste Lo 150 i verden. 

Burre havde sendt et brev 
til Helmer og vedlagt et billede 
af sin hvidmalede Lo. Han er
klærede spøgefuldt, at hvis 
Helmer ville sætte sig på titlen 
"verdens flotteste", så ville han 
sætte sig på titlen "verdens 
bedste". • 

Kædetrækket der forbinder krængerorsakslen (tv) med akslen til flapsene. Wiren til bremseklappen 
løber omkring hjulet ude til venstre. 



ACTUAL SCREEN SH• T - NEW 1 72 PANEL. 

ired of adding the mouse pointer to your instrument scan? With the Windows 95 FS-200, you can stow that mouse and 
:,cus on real flying. You can fly your simulator just like you fly an aircraft, hands on the controls rather than on a keyboard 
r mouse. 
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• True 32-bit Windows 95 application • Super-realistic instrument failures 

• 1024 x 768 resolution panel • Full width out-the-window view • On-screen help menu 
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Kampen mod fugten 
Tekst: Knud Larsen 

Udendørs udgave af affugteren. Den tørre luft blæses gennem 
den hvide slange ind i cockpittet. 

Mange, der har købt en kikkert, 
et ur eller et andet instrument, 
har opdaget, at der i den ellers 
tomme emballage ligger en 
lille stofpose med noget hårdt 
indeni. Silicagel står der på 
den. Posen indeholder mange 
små krystaller, der har den 
egenskab at de kan opsuge 
fugtighed. Disse krystaller er 
også nøglen til kampen mod 
fugt i vore sommerhuse, lyst
både eller ikke mindst i vore fly. 

Det danske vejr er ikke godt 

for flyene, ikke en gang når de 
er kommet under tag i en mere 
eller mindre tæt hangar. Godt 
nok er de ikke udsat for regn 
eller sne, men fugtigheden er 
over alt. Helt galt er det selv
følgelig, hvis flyet står uden
dørs i al slags vejr og rudernes 
indfatninger er utætte. 

Hvis flyet står stille vinteren 
over, bliver ikke alene sæder, 
måtter og indtræk angrebet af 
fugt og får en muggen lugt. 
Men langt værre er det, at fug-

ten også kaster sig over alt det 
elektroniske radio- og naviga
tionsudstyr, som har kostet et 
fem-cifret beløb eller mere i an
skaffelse. Fugten kan medføre 
fejlvisning eller eventuelt svigt, 
der selvfølgelig altid opstår i de 
værst tænkelige situationer. 

Der findes forskellige må
der at afhjælpe fugten på. Nog
le opvarmer cockpittet ved 
hjælp af en kraftig el -pære, 
mens andre bruger en lille blæ
ser. Disse metoder må be
tragtes som nødløsninger. 

Affugtere 

Et seriøst forslag kommer fra 
firmaet John Anderberg A/S i 
Slagelse. Firmaet beskæftiger 
sig med alt inden for befugt
ning, affugtning, fugtmåling, 
indeklimastyring etc. John An
derberg A/S, der har 15 ansat
te, har blandt kunderne Natio
nalmuseet, Forsvaret, SAS, 
kirker o.a. 

John Anderberg er selv pi
lot og ejer en Pi per PA-28 Che
rokee C, som han flyver med 
fra sin private plads. Det var 
derfor nærliggende at begyn
de med affugtning af hans eget 
fly. Han tilpassede nogle af 
affugterne, så de kunne benyt
tes både udendørs- og inden
dørs. 

Affugterens hjerte, silicagel 
rotoren, består af 72 % silica
gel bundet til et fugt- og var
mebestandigt keramisk mate-

riale. Rotoren er konstrueret 
med et stort antal parallelle ka
naler med stor indvendig over
flade, der giver optimal kontakt 
mellem luft og silicagel. 

Affugtningen foregår ved at 
den omgivende luft suges ind 
i affugteren, passerergennem 
silicagelrotoren, der opsuger 
luftens fugtighed. Den nu tørre 
luft blæses gennem en slange 
ind i flyet, hvor den tilstedevæ
rende fugtighed efterhånden 
udtørres og forsvinder gen
nem revnerog sprækker i flyet. 
En del af silicagelrotoren er 
opvarmet, således at den op
sugede luftfugtighed (vand} 
kan afgives til omgivelserne 
som fugtig luft. 

En affugter, der fx. er mon
teret på hangarvæggen, kan 
gennem et simpelt rørsystem 
klare affugtning af op til seks fly. 

Affugterne kan udstyres 
med en hygrostat, der sørger 
for at starte affugteren, når fug
tigheden overstiger et vist ni
veau (50-60 % relativ fugtig
hed). 

Affugteren JAB 11 OS, der 
konstrueret til udendørs brug 
koster kr. 13.990 plus slange, 
levering og moms. Samme 
model til indendørs brug koster 
kr. 11 .200. 

Yderligere oplysninger hos 
John Anderberg A/S, Gl. Hol
bækvej 9, 4200 Slagelse. Te
lefon 58 50 12 13, fax 58 50 03 
41. 

Affugteren kan via et rør- og slangesystem affugte flere steder samtidig. Der behøves kun en enkelt hygrostat placeret et sted. 
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Flyvekontrol: Farvel og goddag 
Flyvesikringstjenesten Pro
vinsen, Færøerne og Grønland 
(FP) sagde farvel til fire arbejds
pladser i Sdr. Strømfjord på 
Grønland pr. 1. januar 1998, 
skriver Tina Larsen i SLV-Nyt. 

Grønlands Lufthavnsvæ
sen, GLV, og Hjemmestyret 
har overtaget ansvaret for 
ydelsen af tårn- og indflyv
ningskontroltjenesten med ra
dar samt driften af lufthavnens 
meldekontor og briefing. De 
fire SLV-flyveledere, som var 
udstationeret fra provinsen, er 
alle vendt tilbage igen. 

Nye opgaver 
I FP har medarbejderne dog 
ikke tid til at græde over spildt 
mælk, idet de overtager ydel
sen af flyvekontroltjenesten 
ved Aarhus Lufthavn pr.1.juni 
1998. 

- Efter en henvendelse fra 
Aarhus Lufthavn om overdra
gelse af flyvekontroltjenesten 
grundet Flyvevåbnets beslut
ning om at lukke den militære 
flyvestation gik vi i FP i gang 
med de første forberedelser. 
Forhandlinger med lufthavnen 

fandt sted, og overtagelses
kontrakten blev underskrevet 
i januar 1997, oplyser Flem
ming Christensen, luftfartsin
spektør og souschef i FP. 

Bemandingen i tårnet bliver 
på ni flyveledere, hvoraf otte 
militære flyveledere er tilbudt 
overgang til SLV. Inden over
tagelsen finder sted skal FP 
udarbejde instrukser og indgå 
samarbejdsaftaler med diver
se enheder, samt være med til 
at sikre, at normer og bestem
melser - 81..'.er - overholdes. 

SLV i Sønderborg? 
FP har fået en tilsvarende hen
vendelse fra Sønderborg Luft
havn vedr. overtagelse af fly
vekontroltjeneste og vejrob
servationstjeneste med virk
ning pr. 1. april 1999. Henven
delsen skyldes en stigning i 
trafiktallet for lufthavnen, som 
bevirker, at tårnet skal beman
des med flyveledere i stedet for 
AFIS operatører. For Sønder
borg Lufthavns tilfælde vil en 
omskoling af de nuværende 
ansatte AFIS operatører finde 
sted, men der foreligger ingen 
konkret aftale endnu. 

AOPA 
DANMARK 

AlRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

AOPA-DANMARK tilhører 
en verdensomspændende 

organisation med mere end 
400.000 medlemmer 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155. Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 

~ Cessna Single Engine 
Legenderne fortsætter. Cessna 172 Skyhawk og Cessna 182 Skylane står for: 

- stabilitet 

Ring eller fax efter materiale 
pj disse fantastiske fly/ 

Autoriseret 
Cessna servicestation 

HANGAR~ 
AIR SERVICE 

-sikkerhed 

økonomi 

Autoriseret Cessna 
-Single Engine Piston 
& Caravan forhandler 

LUFTHAVNSVEJ 4 • STAUNING LUFTHAVN • 6900 SKJERN • TLF. +45 97 36 92 66 • FAX +45 97 36 92 10 
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Nationalholdssamling 
i Saint Auban 
Tekst og fotos: Thorsten Maurltsen 

Hangflyvning i ASH 25'eren på du Caduc. På billedet ses fine cumulusser. Dagen endte imidlertid i udbredte snebyger. Men hvad 
betyder det når vinden blæser med 50 kmlt? Jeg var nu alligevel glad for at have en instruktør i bagsædet. 

Det var med store forventnin
ger jeg drog mod Sydfrankrig 
i Påsken for at træne for første 
gang. Godt halvdelen af natio
nalholdet plus et par stykker 
der deltog for egen regning, 
havde valgt at udvide sæso
nen i et af de bedste svæve
flyveområder indenfor Euro
pas grænser. Desværre blev 
især den sidste halvdel af tu
ren præget af regn og dårligt 
vejr. 

Jeg kvalificerede mig til 
juniornationalholdet ved sidste 
års Arnborg Åben med en 
sjetteplads i juniorklassen. 
Den placering gav adgang til 
at deltage i nordisk juniormes
terskab i Elverum, Norge, der 
delvist skal flyves i bjergområ
der. Derfor så jeg turen til de 
sydfranske alper som en vigtig 
brik i forberedelserne. Og det 
blev da også en lærerig ople
velse ud over det sædvanlige. 

Montagne de Lure set fra en 
PW5's synspunkt. 

Den første dag var der dår
lige vejrforhold, men der kunne 
dog flyves. Vi var så en del der 
valgte at benytte muligheden 
til at prøve den nyinstallerede 

Saint Auban flyveplads ligger 
på et 50 meter højt plateau. Ud 
for PW5'ens vinge ses ELF-fa
brikken, der får Cheminova til 
at ligne en 7-årig skolepige. I 
baggrunden ses Dom des 
Mees med de kendte munke
formationer. 
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Saint Auban 
Centret, CFHN, ligger i idylliske omgivelser 15 km syd for 
Sisteron by og ca. 90 km i luftlinje nordvest for kystbyen 
Cannes. Luftrummet er næsten frit og der er ikke langt ind 
til de ugæstfrie og smukke højalper. Samtidig kan man mod 
syd hurtigt nå ud over et næsten fladt område. 

Man kan leje sig ind på centrets fly. Eksempelvis koster 
en Nimbus 4D med instruktør 222 francs i timen (kurs 110) 
og en PW5 koster 90 francs. Slæb koster ca. 15 francs per 
tacho-minut. De har alt: LS8, LS7, Ventus 2, LS6-18, ASW 
24, Crystal, Nimbus 4D, Duo Discus osv. Centret har ca. 30 
veludstyrede værelser til to og fire personer, som kan lejes 
for omkring 100 francs i døgnet per person. 

hjemhentningsmotor i unio
nens Janus. Det blev til godt en 
times overlevelsestur i de 
nærmeste bjerge for mit ved
kommende - 0,3 meter inte
greret stig var godt. 

Nimbus - em at flyve 

Mandag var udsigten noget 
bedre med termik til 2.400 me
ter. Jeg skulle have en tjekstart 
med fransk instruktør, så jeg 
fik en Nimbus 4D med Jean
Denis (nr. 2 ved VM i standard
klasse!) til deling med Mogens 
Hansen og Ove Sørensen. Det 
blev til to timer hvor vi fortrins
vis fløj over bjergkammene. 

Forfatteren 

Jeg fik udpeget nogle udelan
dingspladser og vi tilbagelag
de omkring 200 km i en tre
kant. Nimbussen er nem at fly
ve. Mit umiddelbare indtryk var 
bedre end for Janussen, dejlig 
nem på rorene og relativt hur
tig til trods for de næsten 26 
meter spændvidde. 

Tirsdag: REGN. En tur til 
Digne og MacDonalds og til
bage igen for at tegne udelan
dingspladser og gode bjerg
kamme ind på mit kort. 

Mudder i hjulbrønden 

Om onsdagen så det igen ud 
til godt vejr og der var udskre
vet en opgave på 380 km. Nu 
havde jeg mod på en ensædet, 
så jeg gik ind i lotteriet om de 
franske fly, der indeholdt alt 
mellem PW5 og Ventus 2. Jeg 
havde lagt en forsigtig billet ind 
på en ASW 24. Den viste sig 
desværre at være udlejet til en 
tysker, så for min frækhed fik 
jeg en PW5. Klaus Vang fik den 
anden. 

Det blev en "interessant" 
oplevelse. Først brugte vi en 
times tid på at rense hjul
brønden, da den blev helt fyldt 
op med det franske mudder et-

Udpakning af Janussen. Bemærk det lille E på siden af cockpittet. 
Det indikerer at flyet netop har fået installeret en lille hjemhent
ningsmotor i ryggen. På billedet ses fra venstre Stig Øye og Tho
mas Vestergård. 

ter at have kørt 5 meter. Langt 
om længe fik jeg startet. Jeg 
måtte dog mellemlande efter 
små to timer, da PW'ens glide
tal ikke rakte (de har altid en 
undskyldning parat). 

Op igen! 
Og så gik det lidt bedre. En 

smuttur til Grand Canyon, et 
par gange frem og tilbage på 
Luren og så op til Sisteronda
len.Jeg landede klokken 1915, 
da jeg ikke gad mere. Sidste 
franskmand landede en time 
senere! 

4½ time blandt snedæk
kede tinder 

Torsdagen blev den sidste fly
vedag. Jeg havde fået tilranet 
mig en ASH 25 med en in
struktør der hed Yannik Gine
dron. Det blev en tur jeg sent 
skal glemme. Jeg havde aftalt 
med Yannik at vi skulle træne 
hang nede på siden af bjerg
kammene, så det gjorde vi! Det 

blev 4½ intense timer blandt 
sneklædte tinder i et stort 
område øst for Saint Auban. Til 
tider syntes jeg det så fuldstæn
dig håbløst ud, med snebyger 
overalt, men så længe han ikke 
brokkede sig omme bagi, var 
det jo bare om at klø på. Jeg 
lærte virkeligt meget på den tur. 

ASH'en flyver glimrende. 
Forskellen på den og Nimbus 
4D er en smagssag. Eneste 
minus ved ASH'en er et meget 
tungt sideror. 

Torsdag aften holdt fransk
mændene fest. Det blev sådan 
en slags "sent" for nogen af os 
(ikke også Thomas!), så det var 
vist godt det gav regnvejr næ
ste dag. Knap så godt var det 
at det blev ved indtil søndag. Så 
det var slut med flyvningen. 

Alt i alt, og ikke mindst trods 
alt, en lærerig oplevelse, som 
jeg nødig havde været foruden 
inden jeg skal til Norge i juni. 
En ting er sikkert - jeg kommer 
tilbage. • 

Thorsten Mauritsen er født i 
1977. Begyndte at flyve i 
1991 og gik solo i 1994 efter 
at have opnået helbreds
mæssig godkendelse. Han 
har 340 timer på svævefly 
og godt 9.000 stræk-kilome
ter. Medlem af Sønderjysk 
Flyveklub. Deltog i Arnborg 
Åben og unionens talentkur
ser i 1996 og 1997. Kvalifi
cerede sig i 1997 til juni
ornationalholdet. Skal delta
ge i Nordisk Junior Mester
skab i Norge og Arnborg 
Åben i 1998. Han aftjener for 
øjeblikket sin værnepligt 
hos Beredskabskorpset og 
begynder at læse efter som
merferien. 

Grand Canyon, på fransk Grand Cal'ion, ca. 40 km sydøst for pladsen. Bjerget til højre markerer 
begyndelsen af Camp de Canjuers, det franske Borris skydeområde. Forskellen er bare at det her 
er 35 km langt og 10 km bredt! 
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SAS Cargo terminal 
Til brug for SAS og partnere har 
KLH opført en ny cargo terminal, 
der vil stå klar til drift i oktober 
1998. 

ØogV 
Underjordiske p-anlæg, Øst og Vest, 
i alt 1100 p-pladser. 

Stationsterminalen 
Stationsterminalen bliver med sit 228 meter lange buede tag 
lufthavnens nye arkitektoniske vartegn. Ankomstområdet tages i brug 
12. juni. Resten af Stationsterminalen tages i brug 1. september. Det 
første tog ruller ind på den underjordiske station 27. september. 

Eksisterende ankomsthal 
Når det nye ankomstområde i Stationsterminalen tages i 
brug 12. juni i år, vil den nuværende ankomsthal blive 
brugt til andre aktiviteter. 

Eksisterende P-hus 
P-huset, der er fra 1991 , har en kapacitet til 1.293 bih 

Lufthavnens udbygning 
Københavns Lufthavn Kastrup 

Eksisterende afgangster 
Afgangsterminalen er fra 
vil fremover blive brugt af 
SAS og partnere. 
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Den nye passagerterminal 
Den nye passagerterminal omfatter Center Nord + Finger NØ + Finger D + NV afsnittet og bliver hjemsted for 
SAS og selskabets partnere. Terminalen opføres i etaper i takt med udviklingen i trafikken. Terminalens første 
etape indvies i år 2000. Den fuldt udbyggede terminal med 38 standpladser ventes at stå færdig omkring 2009. 
q~nter Nord bliver hjertet i den nye terminal. 

---::::_,..,,,.- ------ Nyt parkeringshus 
""rtorbindelse med den nye passagerterminal opføres et stort 
parkeringshus. 

Bagageterminalen 
Via en underjordisk bagagetunnel ledes bagagen fra 
check-in til sorting i det nye anlæg. Tages i brug juni 1998. 

Fingere 
Renoveres og udbygges med 4 standpladser. 

Finger B 

Finger D, Nordvest 
Forbindelsesfinger, der forbinder Stationsterminalen og 
den nye passagerterminal. Fingeren får 4 standpladser. 
2 ultimo 1998 og 2 ultimo 1999. 

Finger Vest 
~ Lufthavnens nyeste terminalafsnit - en 350 

- -·---:--.--... meter lang forbindelse mellem Indenrigs• og 
Udenrigsterminalen med fem bygnings
betjente gales og nye lounger og rulle
fortove i begge retninger. Terminalen blev 
taget i brug 18. marts 1998. 
På fingerens nordside er opført administrati
onsbygning til KLH • taget i brug 2. januar 
1998. 

Indenrigsterminalen 
Indenrigsterminalen, der er bygget i to faser, består af en ældre 
del (»de syv små hjem«) fra 1971 og en nyere del fra 1989. Begge 
dele fik en gennemgribende modernisering i 1995. 

Forbehold for ændringer. 

Efter VISION, udgivet af Københavns Lufthavne AIS og SAS. 
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Danske vinger nr. 9: 

Piper PA-28R-180 • OY-BKL 
Tekst og foto: 
Ole Steen Hansen 

PA-28 er Danmarks 
mest almindelige 
flytype, hvis det i 
øvrigt er rimeligt at 
betragte alt fra en 
slidt 140 til en skin
nende Archer III som 
en og samm~ type. 
Det specielle ved 
Kilo-Lima er den 
måde, som Bjarne og 
Jette Rasmussen har 
fået flyet til at indgå i 
deres hverdag. 

Der findes privatfly, som slider 
meget hårdt på nogle ganske 
få kvadratcentimeter af dæk
kene, nemlig dem de altid står 
helt stille på. Kilo-Lima hører 
ikke til slagsen, da Bjarne og 
Jette har indrettet deres tilvæ
relse, så de er nødt til at flyve. 

Det begyndte ellers blot 
med at Bjarne, der er tømrer 
med A-certifikat, havde fået 
øje på et træfly, som det måske 
ikke ville være dårligt at have 
stående ude i baghaven ... 

Jette var ikke imponeret. 
Når Bjarne nu var så glad for 

træ, kunne han fælde nogen 
og bygge en hangar! Så kunne 
Jette i mellemtiden overveje, 
hvad der skulle stå i den. 

Planen blev sat i værk og 
for at gøre en lang historie kort, 
så endte den med, at Kilo
Lima en dag kunne taxie ind 
fra sin første landing i Emme
lev Airport. 

Flyet trængte til en kærlig 
hånd og var blevet beskrevet 
som "velegnet til IFR", fordi 
man sank så dybt ned i sæder
ne, at man alligevel ikke kunne 
seud. 

Den kærlige hånd har flyet 
så fået i flere omgange, og det 
er i dag et velholdt og velfly
vende eksemplar af racen . 

Arrow 
Kilo-Lima er en del af storfa
milien PA-28 og bygget i det re
volutionære år 1968 - et år, 
hvor Piper spyttede 4.228 fly
vemaskiner ud fra sin fabrik. 

Den første PA-28 'er fløj i 
1960, og luksusmodellen PA-
28R Arrow med optrækkeligt 
understel var på vingerne før
ste gang i 1966. De første Ar
rows blev leveret til kunderne 
i 1967 og året efter rullede Ki
lo-Lima som sagt af samlebån
det. 

Arrow var udstyret med en 
anordning, der automatisk 
sænkede hjulene, hvis piloten 
skulle gå hen og glemme det. 
Systemet var tænkt som et 

Både Bjarne og Jette har A-certifikat - her er det Jette, der ligger på finalen til bane 11 på Emmelev 
Airport på Norddjursland. 

nødsystem, men flere piloter 
begyndte at lade den lille ma
skine under bagsædet sænke 
hjulene rutinemæssigt. 

Det kunne den ikke holde 
til i længden, og det førte til et 
nogle uheldige landinger. Det 
førte så endnu videre til nogle 
af de retssager mod Piper, 
som var med til at føre den hæ
derkronede gamle GA-flyfa
brik ud i konkurs. 

Det er naturligvis længe si
den, at Piper udsendte en bul
letin om, at systemet skulle de
aktiveres, så i dag sidder det 
blot som død ballast i Kilo
Lima, hvor Bjarne og Jette selv 
må sørge for, at der er tre grøn
ne lys på instrumentpanelet før 
en landing. 

Flyvepladsen 
Emmelev Airport er ikke lan
dets største, men set fra Bjar
ne og Jettes synspunkt den 
absolut mest ideelt beliggen
de. Hvem drømmer ikke om at 
have eget fly i 30 sekunders 
gåafstand fra sin yndlingslæ
nestol? 

Sådanne drømme går dog 
ikke i opfyldelse af sig selv. Et 
af problemer er den berømte/ 
berygtede (det ikke-ønskede 
overstreges) miljøgodkendel
se. Den fik Bjarne og Jette na
turligvis skaffet, og den giver 
dem tilladelse til at drive 
Emmelev Airport til eget brug. 

Lige så vigtigt som et styk
ke forkromet papir er det na
turligvis også at have et godt 



forhold til naboerne. Da Em
melev Airport åbnede, var der 
derfor stor hangarfest for 
familie, venner og hele byen i 
øvrigt. En stor del af landsby
ens indbyggere har siden væ
ret med oppe på en kort flyve
tur for at få overblik over deres 
tilværelse. Den slags er med 
til at afmystificere begrebet 
"flyvning" og hjælper med at 
give forståelse for, at der er 
gode grunde til at folk ofrer tid, 
kræfter og penge på at hænge 
oppe under skyerne. 

Naboerne er således ingen 
trussel mod flyvepladsen. 

Tømrer på Anholt 

Det, der holder et GA-fly på 
vingerne, er ikke mindst at 
ejeren har noget at bruge det 
til. Bjarne bruger Kilo-Lima til 
at komme på arbejde en stor 
del af året. Han er som sagt 
tømrer, bor på Djursland, men 
har mange kunder på Anholt. 

Det er simpelthen for dyrt 
for en driftig mand at sidde in
aktiv på en lille vippende fær
ge time efter time efter time 
efter time, når han med fly kan 
være fremme på øen blot 15 
minutter efter, at han har 
forladt værkstedet. Værktøj, 
træ, og hvad nu ellers skal bru-

Hangaren har drejeskive, så man blot kan taxie lige ind og selv vende flyet. Et rullebræt gør det 
nemt at trille ind under flyet og vaske det på undersiden. 

ges, er som regel sendt i for- det muligt at få tid til også at 
vejen med færgen. Det hæn- leveetsåalmindeligtfamilieliv, 
der at bagsædet er fyldt op som man nu kan gøre, når man 
med vinduer, men generelt må er selvstændig erhvervsdri-
selv Bjarne indrømme, at Kilo- vende. 
Lima har sine begrænsninger Det hænder, at man hører 
som fragtfly. negative kommentarer om 

Gennem årene har Bjarne gamle 68'ere. De kan umuligt 
oparbejdet en stabil kunde- gælde Kilo-Lima, der både gør 
kreds på øen, og samtidig kan nytte og skaber glæde for de 
han takket være Kilo-Lima be- mennesker, der har gavn af 
tjene kunderne hjemme på den! • 
Djursland. Desuden gør flyet 

Piper PA-28R-180 
Cherokee Arrow 

180 hk Lycoming 10-360 

Spændvidde: ......... 9,14 m 
Længde: ................ 7,38 m 
Tornvægt: ............... 636 kg 
Max. startvægt: ... 1.135 kg 
Max. hastighed: .... 148 kts 
Rejsehastighed: ... 127 kts 
Stall hastighed: ....... 52 kts 
Max.flyvehøjde: .. 15.500 ft 
Rækkevidde: ........ 750 nm 

Selvom det spiller en vigtig rolle for flyets økonomi, at det anvendes til "arbejdskørsel", bruger familien det naturligvis også til ren 
fornøjelsesflyvning. På luft-til-luft billederne ses Bjarne og Jette med deres to drenge i 5.500 fod på en ren søndagsudflugt. 



Den er (ikke)god med kompasset 
Min kone og jeg havde gen
nem lang tid forberedt en ferie 
med eget fly til udlandet. Ud
landet var bare Sverige, men 
det gjorde ikke glæden og for
ventningerne mindre. Turen 
skulle gå til Ølands nordspids; 
der ligger en bette plads uden 
bemanding og i nærheden et 
lille ferieparadis med bade- og 
fiskemuligheder. 

Nu ville det flaske sig så
dan, at min Piper skulle havde 
det årlige check, og et rør i mo
torophænget skulle skiftes ved 
svejsning. Det betød, at moto
ren skulle ud, og det var der
for en større og dyr omgang. 

Men hvad har man så ikke 
at glæde sig til, når flyet har 
fået stort eftersyn og er blevet 
checket af myndighederne. 
Desværre fik jeg ikke taget mig 
tid til at lave en prøveflyvning ::"°"I 

før ferieturen, så ville optakten 
have set anderledes ud. 

Ind med badebukser og fis
kestang og afsted efter at fly
veplan var afsendt. 

Vejret var varmt, stille og let 
diset, og turen skulle gå ud over 
Køge til Falsterbo tværs over 
Sydsverige til den lange bro til 
Øland. Jeg startede, fik en 
transponderkode, satte autopi-

loteneftergyroen,somigenvar at diskutere. Flyvelederen 
stillet efter kompasset og høj- spurgte om min kurs. Den op-
den var stabiliseret på 1200 ft. gav jeg og fik straks besked på, 
Hvad er mere trygt og rart, og at det passede ikke. Jeg fatte-
vore forventninger var store. de ikke en pind af dette. Vejret 

Men så skete det, der æn- var stille og kompasset viste 
drede den fredfyldte tur over på grads nøjagtighed, at mine 
det stille disede vand. Copen- instrumenter var indstillet og 
hagen Information kaldte mig kontrolleret. 
op, og bad mig skifte til Kastrup Da jeg åbenbart ikke kunne 
Approach. hjælpe eller indrømme at 
~ være på gale veje, kom
~.:., .s ,r manderede han, at jeg 
.::i J straks skulle dreje højre 

om med et antal grader. 
Da den nye 

1: 1//---- kurs var 
korrigeret, 
lød det 

,X/~~~~e:.e~~-;:; kort efter: 
-~ ::Jwr Det var 

Stor var min undren, for 
hvad skulle jeg med dem, men 
jeg blev meget hurtigt vækket 
af mine feriedrømme. En fast og 
meget bestemt stemme lød: -
Hvad skal du til Kastrup efter? 
Jeg skal ikke til Kastrup, 
svarede jeg - jeg er på vej til Fal
sterbo. - Ja, men du har kurs 
mod Kastrup, lød det. Det gik 
der nogle lange øjeblikke med 

bedre, tror 
du nu at du kan 

finde til Falsterbo - så 
skal jeg undlade at indberette 
sagen. 

Mine øre hang på dette tids
punkt helt nede og var ved 
skrabe mod gulvet. Aldrig har 
jeg været så frustreret, og så 
pludseligt slog det mig. 

Jeg glemte at kontrollere 
kompasset, da jeg holdt klar til 
start på bane 21 i Roskilde! 
Hvad hjælper det at indstille sjn 
gyro efter kompasset, hvis 

detteviserforkert.Jeg har aldrig 
været særligt opmærksom på 
at checke kompasset før start. 

Da jeg havde fået denne 
mistanke ind på nethinden, var 
det blot at indlægge denne 
korrektionsfaktor oveni alle de 
andre korrektionsfaktorer der 
findes, og derefter var naviga
tionen ikke mere et problem. 

Forklaringen var, at værk
stedet havde glemt at deviere 
kompasset, og piloten havde 
kvajet sig. At jeg vistnok talte 
med store bogstaver, da jeg 
mødte op på værkstedet bag
efter, kan vel næppe undre no
gen. 

Det er senere blevet be
kræftet, at en kompasfejl kan 
blive helt uoverskuelig, så
fremt motoren har været ude 
og der er udskiftet metal, nem
lig fra motorophænget. 

Morale: Også en pilot er sin 
egen lykkes smed, stol kun på 
dig selv, og kontroller altid 
grundigt efter værkstedsbe
søg, for det er dig selv der be
taler prisen for andres fejl. Vi 
har eller bør have lært at che
cke kompasset netop før start 
når baneretningen viser kur
sen. Kunne denne historie og
så være sket for dig? 

KLODS-HANS 

B+l-teori 
Flyforsikring Vi starter undervisning den 11. august 1998 

på Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34. 
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Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

llf.: 31 21 21 21 

Eksamen juni 1999. 
Undervisning finder sted tirsdag og 

torsdag fra kl. 19.00-22.00. 

Vi starter undervisning den 10. august 1998 
på Roskilde Lufthavn, Lufthavnsvej 34. 

Eksamen marts 1999. 
Undervisning finder sted mandag og 

onsdag fra kl. 19.00-22.00. 

Ring for tilmelding/yderligere oplysninger. 

Skolen for civil ' ® 
Pilot Uddannelse 

C 
Kone CAT 

-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
www.roskilde-erhverv.com/cpu 
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ASH 25 nr. 200 leveret i marts 
Hvad man hos Alexander 
Schleicher Segelflugzeugbau 
i sin tid vel ikke havde turdet 
drømme om: I marts måned 
1998 blev nr. 200 af det tosæ
dede supersvævefly ASH 25 
i den selvstartende M-version 
afleveret til en belgisk svæve
flyver. 

Seriefremstillingen af ASH 
25 startede i maj 1986, og det 
tegnede sig hurtigt til at blive 
en succes - det første blev le
veret til Hans Werner Grosse 
- for allerede i slutningen af 
1987 var der leveret mere end 
25 fly af typen. 

Det var den kendte rekord
p il ot Erwin Muller der gav 
stødet til succes'en. Han øn
skede sig ubetinget ettosædet 
fly på basis af ASW 22, og så
ledes opstod ASW 22-2 med 
strukturel forstærket ASW 22 
vinge med 24 m spændvidde. 
Den første flyvning fandt sted 
på Wasserkuppe i september 
1984. 

Serieversionen af ASH 25 
med ny vinge- og profilgeome
tri og spændvidde på 25 m, 
kom halvandet år senere, med 
den første flyvning i 1986. Og 
så blev der løbet storm på 
rekordl ister og mesterskaber. 
Hans Werner Grosse fløj 500, 
750 og 1250 km trekanter med 
ASH 25, og det franske team 
Gerbaud/Herbaud fløj 1383 
km interkontinental distance 
med ASH 25. 

Klaus Wedekind blev tysk 
mester med ASH 25 i 1988, og 
forrige år lykkedes det ham 
med en selvstartende ASH 
25M at flyve den hidtil største 
trekant i Tyskland på 1122 km 
med en gennemsnitshastig
hed på 110 km/h. 

Data 
Selvstartende ASH 25M 

Motor 50 hk MidWest 
AE50R 
Spændvidde .. .. ..... 25,6 m 
Planareal .......... 16,46 m2 

Tornvægt .......... 565 kg 
Vandballast. .......... 120 I 
Max hastighed 280 km/t 
Mindste synk 0,42 m/s 
Bedste glidetal 
(ved 95 km/h) .......... >57 
Med winglets ............ .. 60 
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I løbet af den 12 års periode 
ASH 25 har eksisteret, er den 
leveret med en række af mo
difikationer og i forskellige va
rianter. Allerede i 1987 be
gyndte samarbejdet medWal
ter Binder, hvorefter flyet kun
ne leveres som ASH 25E med 
en totakts encylindret Rotax 
motor på 24 HK, men kun som 
en såkaldt turbomotor. 

Den selvstartende version 
fulgte i 1994, hvor ASH 25 
adopterede Martin Heides nye 
koncept fra ASH 26E med en 
motor indbygget i kroppen, og 
alene med propellen udfældet. 
Med dette system er der ind
ledt et generationsskifte med 
de motoriserede svævefly, 
hvor de vigtigste fordele findes 
i det ringe støjniveau, og den 
næsten helt vibrationsfri mo
torindstallation. 

Af de 200 fremstillede ASH 
25 er de 103 rene svævefly
versioner, 66 ASH 25E og 31 
ASH25M. 

En privat gruppe fra Midt
sjællands Svæveflyveklub har 
her i foråret anskaffet sig et 
meget fint brugt eksemplar af 
ASH 25E, og så er der yderli
gere kommetto helt nye Schlei
cher ASK 21 til Danmark i år, 
Silkeborg Flyveklub og FSN 
Skrydstrup har hver fået sig et 
eksemplar. • 

For 50 år siden 
7.juni 1948: Den første af 10 KZVIl til Forsvaret leveres til 
flyveskolen på Avnø. 

13 . juni: Auster Autocrat OY-DNY, tilhørende Taxafly, 
Nakskov, totalhavarerer under start fra en mark på Langeland. 
En passager omkommer. 

22 .juni: Den internationale luftfartsudstlling, der skulle være 
afholdt i oktober i Forum i København, aflyses på grund af 
manglende tilslutning fra flyindustrien. 
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Den sidste ,,nye'' Spitfire i verden? 
Af H.E. Hillerup-Jensen 

Under Anden Verdenskrig var 
Canada og Sydafrika sammen 
med Syd-Rhodesia (det nu
værende Zimbabwe) de vigtig
ste lande for uddannelse af fly
vende personel til Royal Air For
ce, og herunder ikke mindst 
piloter. 

Sydafrika's flyvevåben hav
de selvstændige enheder i 
Royal Air Force og deltog på 
alle krigens fronter fra England 
via Nordafrika til Vesteuropa i 
krigens sidste år. Fra Battle of 
Britain blev ikke mindst flyver
esset "Sailor'' Malan meget be
rømt. 

Da krigen var forbi, blev 
mange træningsbaser i Syd
afrika og i Syd-Rhodesia dros
let ned til en meget beskeden 
·størrelse, da behovet for nye 
piloter aftog drastisk. 

Sydafrikas indsats var imid
lertid højt værdsat i Royal Air 
Force, og den britiske regering 
besluttede derfor at forære 
Sydafrika 136 Spitfire Mk.lXe, 
der næsten alle var splinternye 
og blev leveret i 1947-48. De 
første 53 blev fløjet den lange 
vej, resten blev sejlet til landet. 

Disse Spitfires udgjorde en 
hovedbestanddel af Sydafri
kas flyvevåben.Allerede i 1953-
54 blev flyene dog faset ud. 

To blev opstillet ved flyve
baser som en slags maskot. 

·Den ene af disse blev fuldt 
restaureret takket være den 

store sydafrikanske flyve
maskinefabrik Atlas Aircraft 
Corporation og en privatmand, 
som påtog sig en del af udgif
terne mod tilladelse til at 
benytte flyet efter restaurerin
gen. Denne Spitfire fik navnet 
EVELYN. 

Men en dag i midten af 
1980'erne blev det opdaget af 
nogle skibsladningspapirer, at 
flyet var på vej til USA, solgt 
hemmeligt og helt privat af den 
pågældende "donor". 

Skuffelsen og følelsen af 
at være blevet forrådt var stor 
og udbredt i alle flyvekredse i 
Sydafrika. 

Tilbage var der så den 
sidste Spitfire, der havde stået 
ved flyvebasen Waterkloof på 
stativ i ca. 30 år, ribbet for alt. 

Det sydafrikanske flyvevå
ben og det nyetablerede natio
nale flyvemuseum besluttede 
herefter, og atter med støtte fra 
Atlas-fabrikkerne, at sætte 
denne Spitfire i flyveklar stand. 

Den blev faktisk som var 
den ny, og dette sidste og 
eneste eksemplar af den be
rømte Spitfire i Afrika kan ses 
ved flyvestævner forskellige 
steder i Sydafrika. Man må så 
håbe, at den ikke kommer til 
at lide samme skæbne, som 
Zimabwes eneste -også privat 
restaurerede og privatfløjede 
Spitfire Mk. 22, som styrtede 
ned og blev totalt pulveriseret 
i april 1982. • 



Blind passager 

For nylig gav jeg Scott, søn af 
et nyt klubmedlem, hans første 
tur i et svævefly, skriver Mark 
Dunning fra Texas i december
nummeret af Soaring. 

Vi trak flyet ud af hangaren 
og jeg udførte hvad jeg selv vil 
mene var et grundigt eftersyn 
inden start. 

Flyvningen var som så man
ge andre: vi blev slæbt op i 
3.000 fod, koblede ud i svag 
termik og efter at have kæmpet 
i godt en time nåede vi endelig 
skybase i 4.000 fod. Scott syn
tes at befinde sig godt, og jeg 
var i fuld gang med at forklare 
skygadeflyvningens lyksalig
heder, da Scott pludselig ud
stødte et vræl og skreg noget i 
retning af " Åh Gud, der er en 
slange heroppe!". 

Scott havde mærket noget, 
der gned op ad hans ene ben. 
Han troede, at det var en sty
reline og kiggede ned for at flyt
te benet. 

I stedet for en styreline var 
det imidlertid en stor slange! 

Det tog min hjerne omkring 
to sekunder at fatte hvad var 
ved at ske, og da jeg så at slan
gen langsomt var ved at glide 
langs kropsiden hen mod mig, 
satte jeg luftbremserne ud og 
gik ind i hvad kun kan sammen
lignes med en U-båds styrtdyk. 

Jeg tænkte på hvor glad jeg dog 
var over at jeg altid foretog mine 
passagerture fra bagsædet .... 
så slap jeg for at have slangen 
liggende ved siden af mig. 

Jeg drejede hen mod plad
sen og dykkede ned mod ba
nen. 

Scott var rædselsslagen, 
og selv havde jeg det ikke me
get bedre, men jeg gjorde mit 
bedste for at bevare roen og sty
re flyet. På et tidspunkt var min 
ene fod i luften, da slangen 
havde snoet sig rundt om den 
højre pedal. Til held for mig -
men ikke for Scott -begav slan
gen sig derpå langsomt på vej 
til det forreste cockpit og rullede 
sig sammen i næsespidsen. 

Selv om jeg ikke tog tiden, 
er jeg sikker på at vi satte re
kord i nedstigning. Fra 4.000 
fod til vi var på jorden tog kun 
omkring fire minutter, hvilket for 
os begge var fire minutter for 
meget. 

Da flyet standsede, sprang 
vi begge ud, meget lettede. 
Jordmandskabet kom til og fik 
forklaret situationen, hvorefter 
flyet blev bugseret tilbage til 
parkeringsområdet. 

Heldigvis var instruktøren 
slangekyndig og identificerede 
dyret som værende af en ikke
giftig art. Jeg antager, at det er 
krøbet ind i flyet gennem hjul
brønden under søgen efter sin 
yndingsføde - rotter. 

Efterhånden kunne Scott og 
jeg grine af oplevelsen. Vi stil
lede op til fotografering sam
men med det halvandet meter 
lange dyr, hvorefter det blev 
sluppet løs. 

Men sikke dog en passa
gertur! 

Set under en mere alvorlig 
synsvinkel, så lærte denne 
hændelse mig, hvor let det er 
at blive fokuseret på det indven
dige af cockpittet og glemme, 
at man stadig flyver et luftfartøj. 

En tur til det midtjyske ~ 
Engang gik turen forretnings
mæssigt fra Skovlunde til Her
ning. Jeg var alene i min Piper 
og vejret var kun tåleligt, med 
ca. tre km sigt og lavt skydæk
ke. Ikke et vejr, der indbød til 
flyvetur med vennerne, men 
en ren arbejdstur, hvor jeg var 
forberedt på, at navigationen 
skulle udføres til punkt og 
prikke. 

En anflyvning af Herning 
har altid for mig været en ud
fordring i sig selv, idet pladsen 
ligger langt ude på æ hede, og 
der er stort set ingen ken
dingsmærker. Som bekendt 
findes der kun en localizer på 
Karup og en VOR oppe i 
nordvest, så ved lav flyvehøjde 
gælder kun den gode gamle 
med at følge på kortet med 
blyanten og stole på sig selv. 
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Fra syd om Silkeborgsøer
ne har jeg normalt fulgt vejen 
mod Herning og ved Ikast 
snittet op med Sunds Sø ude 
til højre. Så plejede Skinder
holm at dukke op ret forude. 
Men ikke denne dag, dertil var 
sigten for ringe. I et par minut
ter havde jeg stirret desperat 
ned efter et kendetegn, men 
det udeblev. Jeg var klar over, 
at efter Skinderholm er der slet 
ingen kendetegn før Ringkø
bing Fjord, så jeg traf den rig
tige beslutning og kaldte Ka
rup Tower. De bad om ettrans
ponder squawk og fik det, og 
hurtigt blev jeg opdaget og be
skeden lød: Du er identificeret, 
drej 180 grader og følg mine 
anvisninger. Og derefter:- Hvis 
du var fortsat var du havnet i 
Borris Skydeterræn. 

Nu var det bare at følge de 
anvisninger den flinke flyvele
der gav, og snart efter lød be
skeden: Skinderholm ligger nu 
tre miles kl 1200. Meld, når ba
nen er i sigte. Det gjorde jeg 
med et taknemmeligt smil på 
læben. 

NB: I dag har mange småfly 

..------- :J'1 -----
må indrømme at jeg ikke 

kiggede ud for at sikre mig, at 
jeg ikke ramlede ind i andet fly, 
mens jeg var på vej ned - jeg 
var helt fikseret på slangen. 

Jeg holdt dog godt øje med 
min højde. Imidlertid kan en 
pilot let glemme det og opda
ge, at han er langt nede og ikke 
kender sin position -eller vær
re, crashe mod jorden, før han 
ved den er der. 

Husk, at din vigtigste opga
ve er at flyve flyet, uanset vad 
der sker. Hvis en slange, ed
derkop, hveps eller andet kra
pyl vil have en gratis passager
tur, så forbliv rolig og land. Du 
har større chance for at over
leve et bid eller stik end et ha
vari. • 

Er der nogen danske pilo
ter, der har haft hugorme med 
i luften? 

både GPS og DME og andet 
isenkram, men det hjalp ikke 
mig dengang. 

Men historien bekræfter 
reglen: Spørg hellere en gang 
for meget om hjælp. Rigtige 
flyveledere er stolte af at 
hjælpe, og han fortjener også 
en tak bagefter. 

KLODS-HANS 
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Overgangsregler 
Af Certifikatkontoret, SLV 

En revideret BL 6-69, der ombytning af alle nationale skaber, JAR-FCL Medical og 
I de foregående fastsætter bestemmelser for certifikater til JAR-FCL-certifi - praktisk prøve), Valideringen 
artikler har vi beskre- validering og konvertering af kater. De, der imidlertid fra im- vil blive givet til en bestemt 

vet det kommende udenlandske certifikater. plementeringsdatoen og frem funktion i et bestemt luftfarts-

JAR-FCL certifikat- ønsker certifikat ombyttet til foretagende. 

system. Her vil vi Vedligeholdelse 
JAR-FCL-certifikat, skal opfyl- For udenlandske certifika-
de ombytningskravene, som i ter til privatflyvning på dansk 

forsøge at beskrive, Nuværende certifikater og be- korthed omfatter visse erfa- registrerede luftfartøjer vil 
hvad overgangen vil viser vil bevare rettighederne ringkrav, demonstreret kend- reglerne stort set være som i 

betyde for de enkelte uændret efter implementerin- skab til JAR-FCL og JAR-OPS dag. Hvordan de øvrige JAA-
gen, men betingelserne for at (sidste kun for trafikflyvere) og lande vil håndtere validering certifikatindehavere. vedligeholde disse skal efter 1. proficiency check. Et JAR-FCL- til privatflyvning ved vi ikke 

Det vil i hovedsagen januar 2000 for certifikattyper certifikat giver mulighed for at endnu, bl.a. er der uklarhed 
sige de overgangs- omfattet af (= findes i) JAR- udøve rettighederne på fly re- om, hvorvidt EU-direktivet (om 
bestemmelser, der er FCL foregå efter reglerne i gistreret i de andre JAA-lande gensidig anerkendelse af 

fast-lagt i JAR'en og JAR-FCL. Dette indebærer, at uden validering. certifikater) annulleres eller 

SLV's planer for 
de nuværende krav om flyvetid bevares efter implementerin-
og PFT erstattes af JAR'ens gen af JAR-FCL. 

omlægning til det krav om Proficiency Check(af- Helbredskrav 
nye system. lagt over for en SLV autoriseret Helbredsmæssig godken-

kontrollant}, fløjne timer, route delse skal foregå i henhold til Ingen ombytning 
sectors etc., som beskrevet i JAR-FCL, Part 3 (Medical). De Konvertering i betydningen 
forrige artikel. helbredsmæssig krav er stort ombytning af udenlandsk 

Hver enkelt rettighed (klas- set de samme, som er gæl- certifikat til tilsvarende dansk 
Bestemmelser se, type, instrument, instruk- dende i dag. Hvor der er for- forudsættes ikke at skulle finde 
Udkast til følgende nye eller re- tør) skal "fornyes" for sig. Det skelle er der tale om mindre sted for JAA-landes certifika-
viderede BL'er udsendes i nær påregnes, at dette vil kunne lempelser. ter med samme begrundelse 
fremtid på offentlig høring. ske i "marken" ved at kontrol- Der er to klasser af hel- som nævnt under validering. 

En ny BL 6-9, der sætter lanten påfører forlængelse bredskrav: Class 1 for profes- Dog er der en mulighed for at 
JAR-FCL, Part 1 (Aeroplanes) direkte i certifikatet. Vi vender sionelle piloter og Class 2 for skifte "certifikatland", hvis om-
og Part 2 (Helicopters), i kraft senere tilbage med informati- privatpiloter. Gyldighedsperio- stændighederne tilsiger dette. 
i Danmark fra 1. juli 1999. on om, hvorledes dette skal der forlænges væsentligt for Hvis man f.eks. har opnået et 

En ny BL 6-10, der indehol- ske i omlægningen. Vi må jo de yngre blandt privatflyverne tysk JAR-FCL-certifikat og får 
der bestemmelser om rettig- have en specifik dato at gå ud (5 år indtil fyldte 30 år derefter job i Danmark og tager fast op-
heder for de certifikater og be- fra, og dette kunne f.eks. være 2 år indtil 50, herefter 1 år indtil hold her, kan det være uprak-
viser (A,B,D.I og lnstruktørbe- udløbet af "det gamle PFT". Er- 65 og derefter ½ år). For de tisk at skulle have sine certifi-
viser), som er udstedt i hen- hvervelse af nye rettigheder professionelle piloter er der in- katforhold ordnet i Tyskland. I 
hold til nugældende bestem- skal ligeledes finde sted efter gen ændringer. Alle undersø- et sådant tilfælde vil det tyske 
melser. Dette er nødvendigt, bestemmelserne i JAR-FCL. gelser skal foretages ved au- certifikat kunne ombyttes til et 
fordi de BL'er, der i dag regu- Uddannelser, der er påbe- toriserede flyvelæger, som dansk. Der vil da være tale om 
lerer disse certifikater og be- gyndt inden implementerings- kan udstede MEDICAL CER- en ren administrativ handling, 
viser annulleres. datoen (1. juli 1999) tillades TI FICATE - undtagen ved før- men man kan kun have etJAR-

En revideret BL 6-03, der færdiggjort efter hidtil gælden- stegangsudstedelse. FCL-certifikat ad gangen. 
bl.a. indeholder den nye (JAR- de bestemmelser og vil føre til For certifikater udstedt af et 
FCL) opdeling af flyvemaski- udstedelse af det "gamle" na- ikke-JAA-land vil konvertering 
ner i klasser. tionale certifikat. Sådanne cer- Udenlandske certifikater kun kunne finde sted, hvis der 

En revideret BL 6-04, der tifikater skal være udstedt in- Validering af andre JAA-lan- foreligger en aftale herom mel-
begrænser gyldighedsområ- den 30. juni 2002. des certifikaterforudsættes ik- lem pgl. land og JAA. Der fore-
det til indehavere af ikke-JAR- Selvstartende motorsvæ- ke at skulle finde sted. Disse ligger i dag ikke sådanne afta-
FCL-certifikater. vefly kan fortsat efter imple- certifikater skal ombyttes til ler. 

En revideret BL 6-05, som menteringen føres på et svæ- JAR-FCL-certifikater i pgl. Dispensation fra reglerne i 
sætter JAR-FCL, Part 3 (Me- veflyvercertifikat efter de hidtil land, hvorefter de jo har gyldig- JAR-FCL kaldes Exemption 
dical), i kraft i Danmark fra 1. gældende regler, men kan og- hed i alle de andre JAA-lande og der findes to typer: Short 
juli 1999 og gør disse hel- så føres på et JAR-FCL-certi- uden validering. Validering af Term Exemption, som maksi-
bredsbestemmelser gælden- fikat påført klassen "Touring ikke-JAA-landes certifikater til malt må gives for 6 mdr. og 
de for alle certifikattyper, hvor- Motor Glider" kommerciel flyvning kan finde med underretningspligt over 
til er knyttet helbredskrav. Ombytning til JAR-FCL- sted, men ikke ud over 1 år og for de øvrige JAA-lande, og 

En revideret BL 6-68, der certifikater er som sagerne på betingelser, som er noget Long Term Exemption, der 
fastsætter bestemmelser for, står i dag ikke et krav. Der her- strengere end i dag (visse er- kræver forudgående accept 
hvordan militærpiloter kan op- sker tvivl om, hvorvidt der se- faringskrav, kendskab til JAR- fra de øvrige JAA-lande. Det 
nå JAR-FCL certifikat. nere fastsættes en frist for FCUJAR-OPS, engelskkund- må nok forudses, at SLV's mu-
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lighed for at meddele dispen
sationer fremover vil være 
noget begrænset i forhold til 
den situation, som vi kender. 

Revideret BL 6-68 

Militærpiloter vil få mulighed 
for at opnå JAR-FCL-certifika
ter uden at skulle gennemgå 
en fuld civil uddannelse. Kra
vene vil, jf. udkast til revideret 
BL 6-68, generelt være bestå
et teoriprøve og praktisk prøve 
til pgl. certifikat ( foruden civil 
helbredsgodkendelse og ra
diotelefonist-certifikat). 

Certifikaterne vil blive be
grænset til dansk registrerede 
luftfartøjer indtil de erfarings
krav (flyvetid), der er fastsat for 
ombytning af nationalt certifi
kat til JAR-FCL-certifikat er op
fyldt. 

Fler-pilot luftfartøjer 

Typeuddannelse på tier-pilot
luftfartøjer (= luftfartøjer, der i 
henhold til certificeringen skal 
føres af minimum 2 piloter), 
kræver som i dag bestået D
teori (ATPL-theory), men des
uden bestået MCC-kursus 
(Multi Crew Coordination) og in
strumentbevis gyldigt for fler
motoret luftfartøj. Det vil altså 
ikke som i dag kunne lade sig 
gøre at få typeuddannelse på 
tier-pilot-luftfartøj, uden at cer
tifikatet omfatter fler-motoret 
klasse. 

Udstedelse af D-certifikat 
(ATPL) vil til forskel fra i dag 
kræve, at aspiranten har en er
faring på minimum 500 timer i 
tier-pilot-operation og at den 
praktiske prøve aflægges på et 
tier-pilot-luftfartøj • 

Kort glat bane 

Stephan Auer 
First Officer 
l.audaA1r 

John Barbas 
Captain, Flight T ramer 

US Arru'<lys 

&nyRoche 
Pilot 

Peoroleum Helu:op,ers Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has tramed 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex• 
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter• 
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed m the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance withJ-1/M-l/F• l visas, hous• 
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND,CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 5I0.553.0747 
Web: www.s1erraacademy.com 

Ema1l: adm1ss10ns@s1errnacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechonic & Dispotcher Training Programs olso ovoiloble. 

hjulet, og jeg tvivler på, at en 
instruktør vil lære sine elever 

Engang var jeg på et forret
ningstrip til Sverige med den 
gamle Piper, den med den 
'gamle'vinge.Jeg skulle samle 
nogle forretningsforbindelser 
op iVarberg og fortsætte fuldt
lastet til Karlstad. 

:::::::::=-:=,--:::~~;;;~ ;;:;:;_-.;;.;;:;~::::~= denne lidt specielle bremse
t metode. 

Det var en pragtfuld tur, 
hvor det svenske storladne 
landskab rigtigt kunne beun
dres, og hvor navigationen vir
keligt skal passes, idet det er 
meget svært alene ved studier 
af landskabet at finde specielle 
kendetegn. Der er megetfå by
er og veje, når man kommer 
godt ind bagved Geteborg og 
omegn. På hjemturen fra Karl
stad var der et par byger, som 
i sig selv ikke var noget pro
blem, men de fik alligevel be
tydning under landingen. 

Den lille private plads Var
berg ligger helt ude ved kysten 
på en strandeng, omkranset af 
trådhegn. Banen er ret kort og 
græsbevokset, og i dette tilfæl
de meget våd, hvilket får en lidt 
speciel betydning, når man 
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kommer ind med et fuldtlastet 
fly og derfor med god fart. 

Rigtigt gættet, bremsevirk
ningen var næsten lig nul. Men 
da banen var ret jævn og re
gulær, besluttede jeg at gøre, 
som jeg så ofte har gjort un
der rallykørsel - jeg trak 
bremsen hårdt til, blokerede 
hjulene og trådte på den ene 
pedal. 

Med en bil kræver det selv
sagt, at håndbremsen virker 

i Men hverken mine passa-
---i.,,<»..~ l gerer eller radiomanden i Var-t bergTower havde noget at be

mærke. På en lille plads må 
man selv bedømme bremse
evnen på banen. Det er ikke så 
svært før start, men umuligt før 
landing, når regnbygen er truk
ket langt bort. 

på baghjulene, så forhjulene er 
fri til at styre med, men et fly er 
som skabt til manøvren, fordi 
hjulene let blokeres og styring 
sidder fortil. Så skete der bare 
det, at den gled på tværs ned 
ad banen og så kunne den 
bremse i pæn afstand fra 
hegnet. Nogen kalder manøv
ren for at'køre bredt', andre at 
'broad-side'. Teknikken kræver 
et perfekt samspil mellem 
bremse og styring af næse-

Somme tider har det kunnet 
betale sig, rent mentalt, at gen
nemgå forskellige metoder til 
at afklare en speciel situation 
på, engang kan man virkeligt 
få brug for det. Det sidste man 
som bekendt skal gøre er at 
anflyve med kritisk lav fart, så 
man risikerer at lande før ba
nen - så hellere løbe ud over 
den anden ende - og håbe der 
er plads. 

Min bremsemetode kom
mer næppe i manualerne i 
fremtiden, men jeg undgik en 
bøjet propel. 

KLODS-HANS 
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Dødsfald In memoriam gen'en for første gang, selv- 60år 
Jens Kannegaard 

følgelig med Jens ved pinden. 
Testpilot Tony Ved KZ Rallyet sidste år kunne· Oberst 
LeVier Tirsdag den 28. april fik vi den Jens præsentere flyet for det P. Bauer-Jensen 
Tony LeVier, der døde den 6. 

chokerende meddelelse, at brede publikum. Det sidste års 
Den 5. juni fylder oberst P. Jens Kannegaard ikke var tid har Jens arbejdet videre 

februar, 84 år gammel, gik solo vendt tilbage efter en flyvning med færdiggørelsen af flyets Bauer-Jensen (pilotnavn PEN) 
som 17-årig. Han gjorde sig fra Ringsted Flyveplads da- prøveflyvningsprogram. 60 år, og med månedens ud-
bemærket som racerpilot sidst gen før med sit hjemmebyg- Flyvningen har med Jens gang afgår han med pension. 
i trediverne og de første efter- gede fly "Polliwagen". Vrag- Kannegaard mistet en af sine Han indtrådte i Flyvevåbnet 
krigsår og var ophavsmand til rester af flyet var fundet dri- afholdte udøvere. som nybagt student i 1957, var 
racerflyet Cosmic Wind. vende på vandet i Avnø Fjord Han havde en uforlignelig på flyveskole i Canada og for-

Da Le Vier brugte briller, kun- nord for Knudshoved Odde, evne til at bevare roen og over- rettede derpå eskadrille- og 
ne han ikke blive militærflyver. men piloten savnedes stadig. blikket selv i kritiske situatio- stabstjeneste, afbrudt af otti-
Det forhindrede imidlertid ikke, Det må nu anses for givet, at ner. Dette har i årenes løb væ- cersskole og stabskursus. 
at han blev testpilot hos Lock- han er omkommet ved hava- ret til stor gavn for hjemmebyg- Fra 1975til 1979var8auer-
heed - og foretog den første riet. gersagen og for flyveklubben. Jensen chef for ESK 722 
flyvning medtypersomT-33, F- Jens Kannegaard stamme- Vi vil savne Jens's optimisme (Sikorsky S-61) og efter tjene-
90. F-94, F-104 og U-2. de fra Vestjylland og var han- og glæde ved livet i alle dets ste ved Flyvevåbnets Officers-

11974 gik han på pension delsuddannet. Han rejste se- forhold, og i denne tragiske si- skole var han fra 1983 til 1985 
fra Lockheed, men fortsatte nere til København og fik an- tuation går vore tanker til hans stabschef ved Grønlands 
med at flyve. Han restaurere- sættelse ved politiets afdeling efterladte: Eva og børnene på Kommando. Derefter var i For-
de en Monocoupe fra 1928 og for økonomisk kriminalitet. Se- det lille landsted ved Sorø. svarskommandoen og CO-
deltog med den i flyvestævner nere skiftede Jens til ny bran- MAIRBALTAP, indtil han i 1993 
på den amerikanske vestkyst. che, hvor han arbejdede med Æret være hans minde. blev chef for Flyvevåbnets Of-

computere og informations- ficersskole. Siden 1995 har 

teknologi. Herunder var han Ricard Matzen han været chef for Flyvestation 

Motorkonstruktør udstationeret to år i Thailand. Dansk Motorflyver Union Værløse. 

H.J. Pabst von Senere blev Jens ansat som og Midtsjællands 

Ohain 
direktør for Geodatacentret i Motorflyveklub 
Sorø, som betjener en række Pensionering 

Hans-Joachim Pabstvon Ohain, kommuner med digitaliserede Lufthavnschef der døde 13. marts, 86 år garn- kort over boligområder, veje, 
mel, regnes sammen med eng- kabelforinger, vandledninger, 75år Poul Stenbøg 
lænderen FrankWhittle for opfin- etc. Oberstløjtnant Den 2. juni er det sidste ar-
deren af jetmotoren. De to arbej- Jens's store interesse var 

Folmer Hansen bejdsdag for lufthavnschef 
dede parallelt, i hver sit land og i flyvningen; mit kendskab til Poul Stenbøg, Århus Lufthavn 
dybeste hemmelighed -men Jens begyndte allerede i mid- Lars Folmer Hansen var inge- (.,Tirstrup"). 
Ohains motor kom først i luften. ten af 1970'erne, hvor vi op- niør og havde civilt flyvercerti- Stenbøg, der er fyldt 65 år, 

Ohain var kun 22 år, da han trådte sammen i det daværen- fikat, da han i 1948 blev flyve- er uddannet som skibsmæg-
i 1933 fik ideen til sin jetmotor. de United Pilots Airshow. Vi var elev på Hærens og Søværnets ler. Han har været chef for luft-
Det lykkedes ham at interes- en gruppe flyveentusiaster Flyveskole på Avnø (pilotnavn havnen siden 1984 og bl.a. 
sere flyproducenten Ernst som turnerede landet rundt og FAN). Hans første jet var Me- forestået opførelsen af han-
Hein kel for projektet, og i 1936 gav flyve opvisninger i et par teor, og siden fulgte F-84G, T- garkomplekset, nok noget af 
oprettede Heinkel en jetmotor- år. Jens fløj radiostyret model- 33A, Hunter og F-100. det smukkeste byggeri i Dan-
afdeling under ledelse af fly til alles store begejstring. Som linjeofficer måtte Fol- mark af denne art. 
Ohain. Året efter blev den Senere tog Jens A-certifikat mer Hansen hyppigt skite tje-
første motor kørt på prøve- og begyndte at flyve fra Ring- neste. Han har bl.a. været chef 
stand, og den 27. august 1939 sted Flyveplads og her fort- for ESK 727 (F-84G) fra 1955 
fløj Heinkel He 178, verdens satte bekendtskabet. til 1958, O-officer i Karup 
første jetfly, udstyret med en Jens blev medlem af Midt- 1965-1970 og forrettet tjene-
motor konstrueret af Ohain. sjællands Motorflyveklub og ste i forskellige stabe. Han slut-

Serieproduktionen af An- var i en årrække indvalgt i klub- tede som chef for Flyvertaktisk 
den Verdenskrigs tyske jetmo- bens bestyrelse, herunder Kommandos logistik- og admi-
tarer foregik imidlertid hos den formand i en periode for nistrationsafdeling. 
etablerede flymotorindustri. . opholdet iThailand og igen fra Folmer Hansen fløj jet til 

Ohain var en af de mange 1996. 1973 og bevarede pilotstatus 
tyske flyeksperter, der blev Interessen udviklede sig til sin pensionering i 1983. Han 
hentet til USA efter AndenVer- undervejs til hjemmebygning var den første dansker, der 
denskrig. Han arbejdede med af fly og han påbegyndte for ca. reddede livet ved at springe ud 
jetmotorudvikling for US Air 10 ar siden bygningen af en med faldskærm fra et jetfly 
Force på Wright Field indtil Polliwagen, der er et to-sædet (Meteor 4 n. 477 den 10. sep-
1979 og blev derefter profes- lawinget fly i komposit mate- tember 1950). 
sor ved universitetet i Dayton, rialer. Projektet lykkedes og Den 10. juni bliver han 75 
Ohio. den 9. marts 1997 fløj Polliwa- år. 
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MODEL
.IIDERNE 
De store finner på vingerne 
sikrede stabiliteten. Den store, 
trebladede propel kunne løs
gøres i tilfælde af havari, såle
des at pilotens undgik de ro
terende propelblade, når han 
forlod flyet med faldskærm. 

Uheldig himmel-klatrer Af Wilhelm Willersted 

Blandt de mest avance
rede, allierede jagerfly
konstruktioner under 
Anden Verdenskrig var 
Curtiss XP-55 Ascen
der, som havde stem
pelmotoren placeret ag
ter i kroppen og var ud
styret med en skubben
de propel. Navnet As
cender betyder noget i 
retning af en »overle
gen, dominerende him
mel-klatrer«. Men det vi
ste sig, at den hæder
kronede, amerikanske 
flyfabrik med mange 
vellykkede militærfly
konstruktioner bag sig 
- som for eksempel P-
40 Tomahawk- og War
hawk-serien - havde ta
get munden for fuld. For 
desværre levede den 
avancerede jager mildt 
sagt ikke op til navnet 
og forventningene. Ef
ter en række mere eller 
mindre problemfyldte 
prøveflyvninger og fa
tale nedstyrtninger 
måtte projektet opgi
ves, selv om det - må 
det retfærdigvis ind
rømmes - undervejs 
lykkedes at overvinde 
en del af de ret store 
fly-tekniske vanskelig
heder. Curtiss' uhel
dige himmel-klatrer er 
månedens model. 

32 

I februar 1940 præsenterede 
US Army ønsket om at få leve
ret et avanceret jagerfly ud
styret med skubbende propel, 
med motoren anbragt bag i fly
kroppen og med mini-vinger 
og ror placeret i næsen på fly
et. 

Lige siden brødreneWright 
havde fløjet med deres såkald
te »Canard-fly«, der er den 
tekniske betegnelse for et fly, 
som har haleplanet placeret i 
næsen af maskinen, havde 
man gentagne gange i årenes 
løb - desværre oftest uden 
større held - forsøgt at konstru
ere fly med »halen forrest«. 
Den italienske flyingeniør Ser
gie Stefanutti prøvefløj kort før 
Anden Verdenskrig således 
uden succes sit S.S.4 hale
først-fly, og japanerne havde 
under verdenskrigen konstru
eret Kyushi J7W1 Shinden -
det betyder »det storslåede 
lyn« - der dog viste sig at være 
et noget forsinket af slagsen, 
for det nåede nemlig ikke i pro
duktion inden japanernes ka
pitulation. Drømmen om ca
nard-fly spøgte også hos ame
rikanerne, og US Army Air 
Corps opfordrede som sagt i 
begyndelsen af 1940 fly-fa
brikkerne over-there til at 
konstruere kampfly med skub
bende propeller. 

Vultee prøvede sig frem 
med XP-54 med to halebom
me, Northrop havde deres XP-
56 forsynet med dobbelte, 
modroterende propeller, og 
endelig meldte Curtiss sig 
med XP-55 , som de senere 
gav tilnavnet »Ascender«. 

Alle tre fabrikker løb ind i 
voldsomme, tekniske vanske
ligheder, og både Vultee og 
Northrop opgav efter at have 

haft mere end problemer nok 
med deres skubbende - og 
skuffende - projekter. 

Vindtunnel-test af Curtiss
fabrikkens projekt - som havde 
betegnelsen CW-24 - var så 
lidt overbevisende, at US Army 
officielt tabte interessen. 

Men Curtiss besluttede sig 
til alligevel at fortsætte udvik
lingen af flyet. CW 24 B havde 
et fast tre-hjuls understel, en 
lærredsklædt krop og vinger i 
træ. 

De omfattende prøveflyv
ninger fandt sted i det tørre, 
solsvedne ørkenområde Mu
roc Dry Lake i Californien. Man 
gennemførte i 1941 og 1942 
ikke færre end 169 test-flyv
ninger. 

Flyets største problem var 
ustabiliteten, som i nogen grad 
blev afhjulpet ved, at man gjor
de de lodrette stabilisatorer på 
vingerne større og større. 

I juli 1942 var US Army Air 
Corps så overbevist om, at 

Ti'e fly-konstruktioner deltog fra starten i US Army Air Corps kon
kurrence om et jagerfly med skubbende propel. Det er øverst Vul
tee XP-54 med to halebomme, Northrop XP-56 med to modrote
rende propeller agter samt nederst Curtiss XP-55 Ascender. 

~21??!_ 
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Curtiss havde løst problemer
ne, at der blev bestilt tre pro
totyper. Det første fly - helme
talkonstruktionen XP-55 As
cender med en skubbende 
Allison V-171 O motor - var klar 
i juli 1943, men i november 
samme år styrtede flyet ned 
under spinn-test. Anden pro
totype af Ascender begyndte 
flyvningerne i januar 1944 og 
kort efter fulgte den tredie pro
totype. 

Katastrofen 

Efter intense test-flyvninger 
var Curtiss nu så sikker på As-

cenders stabile flyveegenska
ber, at man besluttede at præ
sentere det avancerede fly of
fentligt. 

Det skulle ske ved et stort, 
officielt fly-show på Wright 
Field i Ohio den 27.maj 1945. 

Over 100.000 ti lskuere så 
her XF-55 Ascender komme 
ind over pladsen eskorteret af 
fire Curtiss P-40 Warhawks. 

Pludselig vendte XP-55 
flyet om på rygget og styrtede 
direkte til jorden. Flyet ramte 
en bil og de tre ombordværen
de blev dræbt på stedet, test
pilot William Glasgow blev 
slynget ud af flyet og døde se-

nere af sine kvæstelser. Him
melstrygeren blev totalt øde
lagt, og Curtiss besluttede sig 
til omgående at opgive alle pla
ner om at udvikle Ascender 
yderligere. 

Modellen: 

Den tjekkiske plasticmodel
fabrikant MPM har netop ud
sendt et godt samlesæt til 
Curtiss XP-55 Ascender i ska
la 1 :72. Der er 30 enkeltdele, 
som alle passer udmærket 
sammen. Der er decals i sæt
tet til de tre prototyper, og sæt
tet kan anbefales. • 

Tredie prototype til Curtiss XF-55 var malet olivengrøn på oversiden og lysegrå på undersiden. 

Data for 
Curtiss XP-55 Ascender 

Type: 1-sædet jager 
Motor: 1 stk. Allison V-1710 
- 1.475 hk , væskekølet, 
12-cylindret V-motor med 
skubbende, tre-bladet propel. 
Spændvidde: ............. 13,56 meter 
Længde: ...................... 9.02 meter 
Højde: .......................... 3,05 meter 
Tornvægt: ...................... 2,882 kg. 
Fuldvægt: ...................... 3,324 kg. 
Tophastighed: 
................ 627 km/I i 6.000 meter. 

Stigetid til 7.000 meter: 7 minutter 
Tophøjde: ................ 10.500 meter. 
Rækkevidde: ................... 789 km. 
Bevæbning: ........... 4 stk. 12,7 mm 
maskingeværer monteret i næsen 
af flyet. 



Kommentarer 
Tobago OY-GCL er fra 1986, 
ex D-EOQC, Super King Air 
OY-LKH fra 1989, ex G-KMCP 
og ASK 21 OY-LVX fra 1987, 
ex D-5421. 

Boeing 737 OY-SEF er ind
lejet for tre år fra International 
lease Finance Corp., Los 
Angeles. Den er fra 1992 og 
kommer fra Portugal, hvor den 
var registreret som CS-TIL. 

Discus OY-XXI er bygget i 
Tjekkiet i 1992 og importeret 
fra Tyskland, ex D-3934. 

De øvrige fly i rubrikken 
Tilgang er fabriksnye. 

Boeing 737 OY-MBN (slet
tet) er nu på tyrkisk register. 

Endelig en rettelse til sidste 
måneds kommentarer: I første 
linie skal der ikke stå OY-HEL, 
men OY-HGL. 

Tilgang 

OV- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

APN Boeing 737-500 28997 24.3. Maersk Air, Kastrup 
GCL Socata TB-10 619 14.4. Line lnvest DK, Esbjerg 
LKH Beech 200 88-1325 15 . .4. Rederiet Danstruplund, Kbh. 
LVX Schleicher ASK 21 21326 18.3. Lemvig Svæveflyveklub 
PKX SZD-51-1 Junior B-2187 7.5. Polyteknisk Flyvegruppe 
RBX Roll.-Sch. LS8-a 8176 27.3. Anne og Arne Boye-Møller, Kolding 
SEF Boeing 737-300 25162 29.4. Sterling European, Kastrup 
XXA S-H Ventus 2a 70 5.5. Henrik Breidahl, Birkerød 
XXI S-H Discus es 071CS 1.5. Holstebro Svæveflyveklub 

Slettet 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AHO Cessna FR 172E 16.4. HSO Solgt til England 
GAS AA-5 14.6.95 Doc-Air, Gilleleje Hav. 7.5.95, Hoganås 
MBN Boeing 737-300 28.4. Maersk Air Lejemål ophørt 
XGS Ka6E 5.5. Yrsa Gruppen, Lejre Solgt til England 
XNA SF-258 1.4.96 Vestjysk Svæveflyveklub Solgt til Sverige 
XNJ ASW 158 19.3. Holstebro Svæveflyveklub Solgt til Norge 

Ejerskifte 

OV- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

BCK PA-28-140 22.4. Claus Pedersen, Kolding Brian Christensen, Odense 
BCU PA-28-180 22.4. Niels Jørgen astersen, Egtved Beldringe Flyveklub 
DXX SZD-25A Lis 25.3. Dansk Svæveflyvehist. Klub Otto E. Jensen, Ny Solberg 
POB Beech 95-B55 7.5. Fox Juliett ApS, England K.E. Wexøe, Gentofte 
TLC Partenavia P.688 2.4. Allan Krintel, Vejle AM Aviation, Rødding 
XCI LS1-d 31 .3. Jesper Ankersen, Sorø + Thomas Bucka-Christensen, 

Farum 
XDG Club Libelle 22.4. Poul Erik Kristensen, Karl Bunch, Holstebro + 

Holstebro+ 
XRX Ventus C 21.4. Bent Skov Mogensen, Børge Meltzer Hansen, 

Holstebro Holstebro 

Dassault Fa/con 50 OY-LIN ejes af Focus Air AIS, Oslo, men opereres af Air Alsie, Sønderborg. 
Foto: Palle J. Christensen 

OY-LIN 



: rcuctz --. 9 1 tren: uor r rsnrcnz z w ·s tren: rvu r rsusnr z 1 ·s to -uttn :1111 r rsus 
Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, blbllotek og KDA-servlce 
Luflhavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 
Telefax 46191316 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
WEB-adr. : www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, fre. : 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

98 29 36 36 
75 36 08 25 
86403323 
86 67 04 48 
864411 33 

Ansvarsomr~de 
Internationalt 
Teknik/miljø 

Public Relations 
Uddannelse 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail : dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
DagmarTheilgaard 
Toltlundgårdsvej 12, Mikkelborg, 
6630 Rødding 
Telefon 74 84 82 80 
Fax 75 51 83 42 
E-mail:jth@post3.tele.dk 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Krislensen 
Skalborgvej 4 , Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrings-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Sleen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
E-mail : steen_hoej@danbbs.dk 

Nyt bestyrelsesmedlem i KDA 
Ved repræsentantskabsmøde 
i april nyvalgtes Finn Larsen 
til Kongelig Dansk Aeroklubs 
bestyrelse. 

Finn Larsen, der er elektri
ker og 38 år og begyndte fald
s kær m ss porten i Randers 
Faldskærms Klub i 1981, blev 
instruktørelev i 1984 og in
struktør 1 i 1988. FL, der har 
835 spring, har været medlem 
af klubbens bestyrelse 1984-
1993. Medlem af Team Dan
marks Miljøudvalg 1995-1995. 
Han er siden 1994 kasserer i 

Jydsk-Fynsk Faldskærms Unions og medlem af Dansk 
Faldskærms Unions bestyrelse siden 1996. 

FLYV • JUN. 98 

KALENDER 
Svævefl vnin 
30/5-14/6 
6-13/6 
25/6-4/7 
28/6-10/7 
28/6-10/7 

6-11/7 
13-23/7 
18/7-2/8 

16/8 
7-23/8 
14-15/11 
27/2-99 

Ballon 
19-27/6 

German Gliding Championship 18 m, Mengen 
SM, Slaglille 
NM juniorer, Norge 
EM klubklasse, Tjekkiet 

Flat Country Gliding World Cup 1998, 
Szeged i Ungarn 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Bavaria-Glide (for-VM) 
PR-seminar 
Repræsentantskabsmøde 

EM i Katrineholm, Sverige 

Drageflyvning/Paraglidning 
30/5-9/6 
2-12/7 
20-26/6 
11-18/7 
12-25/7 
19-25/7 
24/7-9/8 
10-23/8 

12-16/8 
19-22/8 
7/11 

For-VM paraglidning, Østrig 
For-VM drageflyvning, Italien 
2. afd. af DM drageflyvning, Fasterholt 
Venø-lejr og Skrænt DM, Venø 
EM paragliding, Spanien 
Veteran Games, Fasterholt 
EM drageflyvning, Slovakiet 
VM drageflyvning (kvinder), Ungarn 

løkken Open paragliding, løkken 
2. afd. af DM paragliding, Fasterholt 
Repræsentantskabsmøde, Fasterholt 

Motorfl vning 
11-14/6 
26-28/6 
8-9/8 
9/8 
15-23/8 
22-23/8 
3-17/10 

KZ Rally, Stauning 
NM i Præcisionsflyvning, Randers 
Air BP Rally, Sindal 
Flyv ind, Vestfjyns Flyveplads 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 

SM Open, Stil & Præcision, Maribo Flyveplads 
Fyn Open, Stil & Præcision, Odense Lufthavn 

5-7/6 
20-21/6 

11-17/7 

11-17/7 
20-25/7 
8-9/8 
3-12/9 

DM Formations Skydiving, Landscenter, Vamdrup 
DM Stil & Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Mini DM Præcision, Landscenter, Vamdrup 

Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 
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Formand: Dagmar Theilgaard 
tlf.arb. 

~U- Næstformand: Mogens Thaagaard 

74 84 82 80 
75 518755 
97145373 
86441133 
53 67 73 05 
53 615250 
98421599 
46 59 04 02 

Dansk Motorttyver Umon 
Adresse: 

Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

ToftlundgårdveJ 12, 
Mikkelborg, 6630 Rodding 
Fax 75 51 83 42 

Bestyrelsesmedl. : Richard Matzen 
Louis Rovs Hansen 
Bjarne Hammer 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Herning Motorflyveklubafholdt generalforsamling den 16.3.98. Fra 
den gamle bestyrelse trak formanden Victor Jensen, sekretæren 
Mogens Thaagaard og kassereren Kresten Dalum sig. 

Ny bestyrelse er: 

Kirsten Klærke-Hansen, formand 
Kaj Jepsen, sekretær 
Henning Andersen, bestyrelsesmedlem 
Mikael Lau, suppleant 

Heldigvis er der ikke bare 
nye, men også erfarne med
lemmer på posterne. Herud
over tilsagn fra øvrige rutine
rede medlemmer om at stå bi 
med råd og tilbud om at med
virke til at løse ad hoc opgaver. 
Tak for det. 

I skrivende stund har Her
ning Motorflyveklub netop af
viklet Midtjysk Airrally. Det blev 
en historisk oplevelse, idet 
hele to lokale TV stationer og 
en ditto radiostation lånte 
flyvesporten kamera og mi
krofon. Konkurrencepiloterne 
stillede beredvilligt bagsæder 
til rådighed på navigationstu
ren. 

På landjorden blev alle 
rallyets detaljer også fulgt nøje. 
Det var spændende at alle i 
dagens løb således var" på". 
En og anden potentiel aspir
ant fik måske lyst til atflyve. På 
TV skærmene blev de 
redigerede optagelser til fine 
reportager med gode detaljer 
og smukke luftfotos. Rallyet 
blev afviklet under Victor 
Jensens auspicier og for den 
tekniske ledelse stod Hans 
Birkholm, der med sin venlige 
og sikre facon sørgede for at 
alt kørte på skinner. Den gode 
stemning bar som sædvanligt 
over med visses nuancerede 
opfattelse af konkurrencereg
lerne. Tak til Victor og ikke 
mindst Hans, samt alle de øv
rige trofaste hjælpere uden 
hvilke en sådan konkurrence 
ikke kan afvikles. 

Resultatet af Midtjysk Air
rally blev: Klasse A: 1. Kurt Gabs 
127,5 p., 2. Johannes Slot 
188,0 p., 3. Lago Laumark MOi-
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Helge Vistisen næstformand 
Aage Gasbjerg kasserer 
Peter Møller, suppleant 
Paul Thomsen, UL-repræsentant 

ler 229,0 p. Klasse B: 1. Bent 
Gissel 427,5 p., 2. Henning 
Andersen 604,5 p., 3. Flem
ming Baumgaard 698,0 p. 

Konkurrrenceflyvning har 
Herning Motorflyveklub bevå
genhed. Det er en glimrende 
kombination af en festlig klub
dag og ønsket om at højne ni
veauet hos klubbers nye og 
gamle piloter. Derfor kridter vi 
banen op for klubtræning med 
henblik på stadigt bedre ude
banepræstationer. 

Klubben håber på godt vejr 
til tur-flyvning første søndag i 
maj, juni, juli, august og sep
tember. Kaffen er klar kl. 09.00. 
Efter planlægning er take off 
senest kl 11.00. Begge tider lo
kale. Sankt Hans aften vil gril
len være varm kl. 19.00. Bål 
,sikkert stort, vil blive tændt se
nere. Åbent hus. Medbring 
madkurv. 

En ny disciplin har meldt sig 
på arenaen: Menneskelig yde
evne og begrænsning. Klub
ben vil gøre sit til at emnet bli
ver kendt stof for medlemmer
ne. Henning Andersen har fo
restået to undervisningsafte
nerden 28. april og den 5. maj. 
Det bliver ikke de sidste. 

Vinterens A-teoriundervis
ning er afsluttet med tilfreds
stillende høj succes-rate. Alle 
ti kom igennem, to dog med et 
extra tilløb. Flot klaret drenge 
(hvor bliver dog pigerne af ?) 
I-VHF kurset afsluttedes ul
timo april. Flot at nogen påta
ger sig den store opgave at fo
restå undervisningen. 

Der eksisterer stadigt et øn
ske om klubflyver. Der har vist 
sig et foreløbigt alternativ , idet 

to Cessna 172 kan lejes i 
EKHG tlf. 75 66 56 44 og 22 
22 45 22 / 97 14 15 01 og en 
i Ejstrupholm tlf. 97 18 26 36. 

Ølgod Flyvek/ubhar Grund
lovsdag den 5. juni kl. 1400 
Åbent Hus på Vallund Flyve
plads, hvor vi fortsætter de to 
sidste års successer, hvor alle 
flyveinteresserede fra Midt-, 
Syd- og Vestjylland mødes til 
en eftermiddag med hygge
snak og flyvning. Sankt Hans
aften er der igen en rigtig 
hyggeaften med grillmad, 
kulørte lamper, bål og andre 
aktiviteter. Grillen er varm fra 
kl. 1800 og klubben sælger øl 
og vin til de sædvanlige 
favorable klubpriser. 

DMU tur til 
Skagen og 
Læsø den 22. 
og 23. august 
Sæt kryds i kalenderen hvis I 
vil deltage i en hyggelig week
end med andre DMU/KDA 
medlemmer, hvor de nordjys
ke flyveklubber i Sindal, Sæby 
og på Læsø vil give jer lejlig
hed til at se nærmere på de dej-
1 ige nordjyske områder ved 
Sindal, Skagen samt på Læs
ø. 

Den foreløbige plan er at vi 
mødes i Sindal Lufthavn EKSN, 
hvor der er mulighed for at spise 
frokost kl. 13. Kl. 14 vil der blive 
transport til Skagen med besøg 
på Grenen og en tur med 
Sandormen. Kl. 16 går turen 
tilbage til Sindal, hvorfra vi flyver 
til Læsø EKLS. 

Kl. ca. 17 lander vi på EKLS, 
hvorfra der vil være transport 
eller spadseretur til overnat
ning. Læsø Flyveklub arrange
rer middag om aftenen og sør
ger for morgenmad. Der er re
serveret 1 O værelser med ca. 
20 sovepladser. Vi skal selv 
medbringe sengetøj. 

Søndag formiddag vil der 
være tur til Saltsydehytten 
med foredrag om saltsydning 
og om Læsø. Der er endvidere 
åbent på Museumsgården og 
på Søfartsmuseet. Vi regner 
med at man ved 14-tiden er 
mæt af indtryk og vil starte 
hjemturen. 

Forventede omkostninger: 
Frokost, transport til Skagen 
og retur, Sandormen Grenen, 

Ingen startafgift EKSN, over
natning i 2 køjs rum, middag 
og morgenmad, en bid brød før 
hjemtur. 

Pr. person ca. 450, - kr. (det 
er i skrivende stund uklart om 
der skal tillægges en startafgift 
for Læsø). 

Tilmelding og flere oplys
ninger: L. Rovs Hansen, Godt
håbsvej 3, 9900 Frederiks
havn. Tel. 98421599, Fax 9841 
0599 inden den 1. august 
1998, specielt hvis der skal 
skaffes flere sovepladser. 

Koster Vig 
flyveplads 
overlever 
Møn Kommune besluttede i 
forbindelse med en sparerun
de at nedlægge flyvepladsen 
ved Koster Vig. Årsagen var at 
der skulle"findes nogle penge" 
i budgetterne, og her stod fly
vepladsen med et underskud 
på kr. 39.000.1 elvte time dan
nedes et flyvepladslaug af bru
gerne, der repræsenterer ul
tralet flyvning, motorflyvning 
og rundflyvning. 

Vi har været til mange mø
der med kommunen og med 
økonomiudvalget, og vi er ble
vet meget positivt modtaget. 
Møderne er mundet ud i at vi 
nu har en aftale om, at vi vide
refører pladsen i samarbejde 
med kommunen det første år 
med henblik på en privatise
ring derefter. 

Kommunen refererer til Sta
ten Luftfartsvæsen og sørger 
for dagligt tilsyn med pladsen 
samtidigt med at de yder et 
tilskud, der nedbringer deres 
udgift til ca. en trediedel. 
Kommunen sørger endvidere 
for at udarbejde en lokalplan, 
der giver mulighed for opfø
relse af hangarer mv. Lauget 
sørger til gengæld for ved
ligeholdelse og drift af plad
sen, herunder at forsøge på at 
få økonomien til at balancere. 
Til den ende har vi derfor brug 
for at flere vil besøge pladsen 
og betale landingsafgift. 

Flyv Ind 

På vej til pladsen kan du se 
Møns Klint, der er utrolig flot 
fra luften. Efter landing er der 
300 m til et godt spisested, 
hvor man kan sidde både ind 
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og ude og nyde et måltid. Der 
er en legeplads med geder og 
andre dyr, så børnene har go
de legemuligheder. 

For at markere at Flyve
pladslauget har overtaget 
driften af pladsen inviteres til 
"flyv ind" lørdag den 25. juli 
1998. Mere herom vil frem
komme senere. Venlig hilsen 
Hans Beck. 

Nekrolog 
Den 17. marts 1998 mistede 
dansk svæveflyvning en af si
ne ildsjæle. Jørgen Mølbak, 
Aalborg, døde efter lang tids 
sygdom. Han blev 61 år. 

Mølbak - som Jørgen sæd
vanligvis blev kaldt - begyndte 
at svæveflyve først i 1960'er
ne, da han efter endt uddan
nelse en kort overgang boede 
i Næstved. Han flyttede til Aal
borg i 1962 og meldte sig ind 
i Aviator, hvor han var aktivt 
medlem til sin død. 

Mølbak blev instruktør i 
1964, og han var i alle årene 
en engageret instruktør i Avi
ator, men han forsømte ikke af 
den grund at holde sin egen 
flyvning vedlige. Han var en 
varm fortaler for strækflyvnin
gens glæder, og han deltog 
bl.a. i det såkaldte B-mester
skab i 1969, (svareromtrent til 
nutidige Arnborg Åben) hvor 
han besatte førstepladsen, og 
op igennem 1970'erne deltog 
han med mellemrum i DM med 
pæne placeringer. 

Han var i mange år med i 
bestyrelsen for Aviator, både 
som næstformand og som 
formand, ligesom han bestred 
hvervet som klubbens flyve
chef i flere perioder, og han var 
en af initiativtagerne i forbin
delse med etableringen af det 
første klubejede svæveflyve
center i Danmark, da Aviator 
etablerede sig på egen plads i 
Borup. 

I perioden 1984 - 1987 var 
Mølbak medlem af Svævefly
verådet med uddannelse og fly
sik som ansvarsområde. Netop 
disse to områder havde hans 
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store interesse, og det faldt 
også i hans lod at indføre de 
skolingsnormer, som DSvU nu 
har anvendt igennem de sidste 
15 år. Travlhed i forbindelse med 
jobskifte medførte, at han 
udtrådte af Svæveflyverådet 
midt i en valgperiode. Det var 
karakteristisk for ham, at hvis 
ikke han kunne engagere sig 
100% i en opgave, så sagde 
han hellere fra. 

Mølbaks interesse for ud-
dannelse og flysik kom også 
til udtryk ved, at han deltog som 
lærer på førsteinstruktørkursus 
så sent som i 1996, ligesom 
han var en del af DSvU's ''Rej-
sehold", hvorfra han vil være 
kendt i flere klubber. Det var 
med oprigtig beklagelse, da 
han i midten af februar i år 
meddelte, at han nu måtte op-
give at deltage i flere af Rejse-
holdets klubbesøg. 

På trods af et sådant enga-
gement i svæveflyvningen, fik 
han sammen med Kirsten, 
med hvem han var gift siden 
1962, også tid til flere lange 
rejser, både til Kina, Rusland, 
Kenya, Brasilien og Caribien, 
skiferier i Mellem- og Sydeu-
ropa, foruden at han i mange 
år også deltog i motionsløb -
men altid for at opnå en god 
tid på stopuret. Senest havde 
han kastet sig på cyklen - også 
her i en stædig kamp mod stop-
uret, -det næstbedste var aldrig 
nok. 

Med Jørgen Mølbaks død 
har svæveflyvningen mistet en 
ildsjæl, familien en god og 
kærlig far, - og vi er mange der 
har mistet en god og trofast 
ven. 

Helge Hald 

Nyt fra Svæve
flyvecenter 
Arnborg 

Startmærker 

Fra og med 1998 føres ikke 
længere startmærker, det 
betyder at man blot skal skrive 
sig på startlisten med navn og 
medlemsnummer af unionen. 
Medlemsnummeret står bag 
på FLYV eller i en mappe i star
tvognen. Noter dette nummer i 
din logbog så du altid har det 
ved dig. 

Afregning af startmærker ringen er som centrets øvrige 
foregår ved uds.ending af reg- fly Cambridge L-NAV / GPS og 
ning. Becker radio. 

Prisen for flyslæb er 105 kr. Flyet forventes leveret i uge 
Spilstart 25 kr. (Selvbetjening 24. 
af spil) 

Timepriserne for flyene er pr. 

Janus 
time 
Janus CT: 210 kr. + 3 kr. pr 

Janus'en har fået installeret tacho minut. 
hjemhentningsmotor, er man Puchacz: 180 kr. 
omskolet til den"gamle" Janus LS-8a: 120 kr. 
skal man have et typecheck T- Discus es 120 kr. 
7 til Janus CT før videre flyv- PW-5 60 kr 
ning. SF 25-C tacho 300 kr. uden 

motor 90 kr. 

Reservering af fly 
Der er briefing hver dag kl. 

Reserveringsbetingelserne er 10.00, og slæbepiloterne er 
således: Ved reservering af klarti1 opslæb hele sommeren. 
unionens svævefly betales 2 Dueslaget har fast åbent alle 
timers flyvetid. Reservations- dage fra 9:45 til 10.45 afbrudt 
gebyret udgør samtidig beta- af briefing. (1. April - 31 Au-
ling for de 2 første flyvetimer. gust) 

Ved reservering af Pucha- I konkurrenceperioderne 
zen betales der for 1 time. (DM & AÅ) er dueslaget åbent 

Reservationsgebyret er mellem kl. 8:30 -11 :30, afbrudt 
samtidig mindstebetaling og af briefing. 
refunderes derfor ikke, hvis 
der flyves for mindre. 

Hvis vejrforhold ikke mulig- Vidste du at, 
gør flyvning, refunderes beta- Svæveflyvecenter Arnborg 
lingen. Bestemmende for, om tilhører alle medlemmer af 
vejret muliggør flyvning er om Dansk Svæveflyver Union. 
der på reservationstidspunktet Centeret har ikke ressourser til 
flyves fra Arnborg. at fungere uden gæsternes 

Hvis man udebliver uden hjælp. Så selv om vi gør alt for 
afbud eller melder afbud sene- at du kan få et godt ophold, må 
re end kl. 1 O dagen før, betales du selv give en hånd med, 
fuldt reservationsgebyr. akkurat som du gør hjemme i 

Motorfalken kan reserveres klubben. Der er altid bemanding 
time for time. på centret fra 9.30 til flyvedagen 

slutter, enten af centerleder 

OV-SEX eller af slæbepiloterne. 

I løbet af sommeren får centret 
en ny LS-8 reg. nr. OY-SEX 

På gensyn 

Konkurrencenummer SE. Den- Lars Jensen 

ne indgår i flyparken på ligefod Centerleder 

med øvrige svævefly. LS-
B'eren er bestilt som en ren 
15m udgave og instrumente-

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4., 1606 København V 
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FLYUEUABEHETS BIBLIOTEK 
.JOHS1RUPl.JE.J 240 , .JOHS1RUP 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 
De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

2750 8a 11 er·uP 

A:privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR:sigtflyvning. PFT : periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG::begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nalionalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR:tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN:generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INITIO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOLING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Luftha'illS't'e 44, Roslcllde Lufthavn 
4000 Roskilde, TH. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle ce!1mkale!, bannera!æb. 
Speciale: LIS konvenerirger, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads. 3450 Allerød 
Tlf. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teori A, BEG/N-BEG VHF, GEN, 
Marne. 

CEHTER AIR ApS 
Hangarver M, Aoskllde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odeosa Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG
VHF, GEN, IOOB8. Teori: A, Bil og D. 
(konsesslonshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI AIS 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Luflhavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twm AB-INITIO, instruktør, N-BEG/VFR, Omskoling, PFT· 
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Lufthavnsvaj 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskide Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethebkopter incl. jet lundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bi I+ D gennem Skolen for Ctvil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twm, turboprop, mstruktør, N-BEG-VFR, 
omskoling, simulator, banneislæb. Speciale: US-konvertemger. 
Kommunikation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen for Civil Ptlotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
luflhavnsvej 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, fax 4619 16 50 

Karup, tlf. 97 1 O 01 55, fax 97 1 O 01 56 
Praklik: A, B, I, D, Twin, instruktør, Turt>opropsamt PFT 
T eon: A, NI, Bil, D 
Kommunikation: N-BEG VHF. BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstflyvning, A·PFT, halehjul- og 
spinkursus 
e-mail: rt@aerobatte.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191630, fax46191115 
Teon: NI, Bil, D. (l!ooceSSlonshaver Bil og D:CAT) 
Desuden kurser i High level Meteorology, Jet Engme 
Fundamentals, Konverteringskurser i fOlb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, Bl 9 og 10 teori. Human 
factors and limitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser OJ)fettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lutthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, IH. 75 33 23 88 
Teori: Bil, D, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør-og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes etter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings· 
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 7812 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Luflhavnsvej 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

2750 o 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, Luflhavnsvej 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB tnltio, instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEG/BEG-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæblftyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIA 
Sønderborg lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, tff. 7 4 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

AIS HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsve1 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, NAT·VFR samt PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling til jethelikopter ind. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af l1)IOQl'am på helikopter 

NORTH FL YING AIS 
Aalborg afd.: Aalborg lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98 17 38 11 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINfNG CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Sfqem, Uf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT III alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og prakltsk 
undeMSrnng på flere turbo og Jet typer, 
(konssesslonshaver Bil og D: FTS) 
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Næste generation 
af verdens mest solgte 

håndholdte GPS er kommet! 

Her er kombinationen af 
GPS 90 kompakte design og 
styrken fra GARMIN's 12 
kanal parallelmodtager, en 
endnu større database, der 
har givet mulighed for 
worldwide dækning af Air
ports, VOR· s, og Approach
frekvenser m.m. 

Også prisen er spændende 

Kr. 3.495.-
excl.moms 

Mangler du en billig GPS; er du UL-, drage- eller 
svæveflyver - kan vi tilbyde begrænset antal snart 

udgåede modeller til stærkt nedsatte priser! 

og husk chek altid pris med Avia inden du handler! 

AVIA RADIO AS 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

I stedet for en renoveret vakuumpumpe 
vil en investering i en af Alrborne's 
nye, populære og driftssikre 215CC/ 
216CW Dry Air Pumps være et opti· 
malt valg - både funktionsmæssigt 
og økonomisk. Airborne Air & Fuel 

Produets gennemprøvede produkter 
leveres nu med op til 2 års/1000 

timers garanti. 

Kontakt Satalr's GA-gruppe og hør 
mere om vores brede produktpalet. 
Satair er repræsentant for verdens 
førende reservedelsproducenter. Vi 
yder hurtig levering til konkurrence
dygtige priser og en professionel og 
specialiseret service - bygget på 40 

års erfaring i flybranchen. 

S'ATAIR 
G A - S E.R V I C E 

Gb 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certilikat: 
Cessna 112 -1040.- incl, 25% moms pr, bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant alregling efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN -46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnetuni-c.DK 

Satair a/s - Amager Landevej 147 A - 2770 Kastrup - nt.: 32 47 01 00 - Fax: 32 51 34 34 
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Kort sagt 

I øvrigt 

Navne 

Oscar Yankee 

Modelsiderne 

Organisationsnyt 

Herover: 
Boeing præsenterede den 31. maj 
den nye Boeing 757-300, der er en 
forlænget udgave af -200. 
Foto: Boeing 

Forsiden: 

4 

5 

29 

31 

32 

34 

Grønlandsfly's nye Boeing 757 i Kan
gerlussuaq Lufthavn med det kendte 
vejviserskilt i forgrunden. Nu er SAS ikke 
længere alene om at flyve til Copenha
gen på 4 hrs 15 min. Se artiklen side 6 
Foto: Knud Larsen 
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226.846 til I LA 
Det samlede antal tilskuere till 
ILA flyudstilingen i Berlin den 
18.-24. maj er opgjort til 
226.846. Det er det hidtil hø
jeste besøgstal; i 1996 var det 
216.500. 

Antallet af fag besøgende er 
82.000 (75.000 for to år siden), 
antallet af udstillere 825 fra 32 
lande (1996 57 og 30). 

Næste ILA afholdes lidt 
senere på året, 5. -12. juni 2000 
i Berlin-lufthavnen Schonefeld. 

Satair i 
Frankrig 
Satair har overtaget Techni
matic Aeronautique S. A., en 
fransk forhandler af flytilbehør 
med speciale i fasteners og 
værktøj. 

Technimatic betjener hoved
sagelig det franske marked, 
herunder Aerospatiale og Eu
rocopter. Det har hjemsted i 
Sen lis nord for Paris og har 15 
ansatte. Omsætningen i fjor 
var ca. 6 mio. USD. 

Firmanavnet vil blive æn
dret til Satair France SA. 

Flyveulykken 
ved Rødekro 
En ASW-24 (OY-XSJ) fra Søn
derjysk Flyveklub havarerede 
den 31 . maj ca. 500 meter 
nordøst for Rødekro flyve
plads. 

Piloten, den 60-årige inge
niør Erik Kristensen, omkom. 

Ellehammerpokalen til SOF 

Fra venstre fabrikant Hans Ellehammer, luftfartsinspektør C. B. 
Christophersen med pokalen og til højre Jørn Træholt, formand 
for Danske Flyvejournalisters Klub. 

Danske Flyvejournalisters Klubs hædersbevisning, den van
drende Ellehammer-pokal, blev på klubbens fødselsdag den 14. 
maj tildelt Court Bundgaard Christophersen. Flyveverdenen 
kender ham bedre som SOF. 

I Flyvevåbnet fløj han F-84G i ESK 725, F-86D i ESK 723 og 
T-33 i Træningsflighten på Flyvestation Aalborg. I fritiden havde 
han tid til at være chefinstruktør på Aalborg Flyveskole. Efter en 
kort ansættelse i Luftfartsdirektoratet i 1964 kom SOF til SAS, 
hvor han fløj Metropolitan, Caravelle, DC-9 og MD-80. Flyvesko
lerne Litex, Dan Wing og sidst Copenhagen Air Taxi var der tid til 
i fritiden. SOF sluttede sin SAS-karriere i oktober som kaptajn på 
Boeing 767. 

Den 1 . januar begyndte SOF et nyt job i Statens Luftfartsvæsen 
som luftfartsinspektør. Hans arbejdsområde er flyveprøver og 
tilsyn med flyveskoler. 
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40 år med F-4 
Phantom 
Den 27. maj var det 40 år si
den prototypen til McDonnell 
(da uden Douglas) F-4 (den 
gang F4H) Phantom fløj første 
gang. 

Ingen anden vestlig jetjager 
er bygget i så stort antal, i alt 
5.195 frem til 1979. Produktio
nen toppede i juni 1976 med 
72 fly om måneden. 

F-4 gik i tjeneste i 1960 og 
var i brug i det amerikanske 
forsvar til 1996. Der er stadig 
omkring 800 i brug verden 
over, bl.a. i Tyskland. 

• og med DC-8 
Douglas (vi vægrer os ved at 
sige Boeing) DC-8 nr. 1 blev 
prøvefløjet den 30. maj 1958. 

40 år senere er 294 af de 
556, der blev bygget mellem 
1958 og 1972, stadig i drift hos 
50 operatører rundt om i ver
den, og de beflyver mere end 
270 passagerruter til 140 byer 
i 58 lande. 

Ultimo april havde DC-B'er
ne en akkumuleret flyvetid på 
29,9 mio. timer, og tallet vokser 
med mere end 1.000 om da• 
gen. 

Falckair solgt 
til North Flying 
Falck-koncernen har solgt ak
tiviteterne i Falck Air A/S til ta
xaflyselselskabet North Flying 
i Ålborg . I handelen indgår en 
Citation 1 og en Citation 2, og 
North Flying indtræder des
uden i leasingaftalen for en 
Learjet 35, mens Falcks Lear
jet 55 er solgt til en køber i 
USA. 

Endvidere har North Flying 
overtaget lejemålet af Falcks 
hangar i Odense Lufthavn. 

Falck begrunder salget 
med at taxaflyvning i de sene
ste år har udgjort en stigende 
del af aktiviteten i flyveselska
bet, og at denne aktivitet ligger 
uden for Falcks kærneforret
ning. Da markedet samtidig er 
inde i en restruktureringsperi
ode med færre og større ope
ratører, har koncernen fundet 
tidspunktet for en afvikling af 
flyveaktiviteterne for passen
de. 

Den samlede værdi af han
delen er omkring 50 mio. kr. 

SAS og Boeing 
737-600 
Om små tre måneder begyn
der leverancerne af New Ge
neration Boeing 737-600 til 
SAS. Den første 737-600 ven
tes afleveret midt i september 
og sat i drift i oktober på SAS 
europæiske ruter. 

I år ventes yderligere leve
ret fem fly i oktober, to i novem
ber og to i december. Derefter 
leveres et til to fly om måneden 
frem til august 2000. Resten af 
de bestilte fly følger i 2002. 

SAS, der er launch custo
mer for 737-600, bestilte 35 fly 
den 14. marts 1995, men har 
senere øget antallet til 41. De 
skal afløse Fokker F. 28 og DC-
9. 

Model 737-600 er den mind
ste af den nye 737-generation 
og kan typisk tage 1 08 passa
gerer på to klasser. Den første 
begyndte prøveflyvningerne 
den 22. januar i år og FAA type
godkendelse ventes at forelig
ge i beyndelsen af august , 
JAA's nogle uger senere. 

Uddannelsen af cockpit- og 
kabinepersonale er i fuld gang. 
SAS regner med at ved års
skiftet er 150 piloter og 450 
cabin attendants kvalificeret ti l 
den nye flytype. 

For 50 år 
siden 
4. juli 1948: SAS DC-6 SE
BDA kolliderer under ind
flyvning til London luft
havnen Northolt med en 
Avra York fra Royal Air 
Force.Alle ombordværen
de omkommer, bl.a. chefen 
for Flyvevejrtjenesten C.E. 
Lykke. 

27. juli: Under en klubtur 
til Lausarme havarerer KZ 
III OY-DKI fra Sportsflyve
klubben i København ved 
Breisach i Tyskland. Tand· 
læge Niels Møller og salgs
chef Max Elm Hansen om
kommer. 
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Mig 21-2000 

Den ( sovjet) russiske jager Mikoyan MiG-21 er formentlig det jetdrevne kampfly, der er byg-
get i størst antal og adskillige tusinder er stadig i brug. . 

Der skulle derfor være et stort marked for en opdatering, og en sådan har Israel AIrcraft 
Industries (IAI) nyligt lanceret, betegnet MiG 21-2000. De~ består i integratio~ af I~I/Elta 
Electronic Industries EUM-2032 Advanced Multi-Mode Ftre Control Radar (v1 opgiver at 
oversætte!) med Lahav's moderne avionics pakke. Der er ny cockpitindretnng med tomulti-
funktions farvedisplays (flydende krystaller) og ny avi-onics. . . 

MiG 21-2000 er den første integration af state of the art systemer med M,G-21 bis, den 
endelige version af MiG-21 med bedre præstationer end de tidligere udgaver som MF eller 
PF. 

Ombygningen af prototypen tog kun tre måneder - takket være Lahavs gennemprøvede 
avionics pakke og fabrikkens gode kendskab til flyet, hedder det i pressemeddelelsen. 
Prøveflyvningerne begyndte den 29. marts. 

Stop for MD-11 
Boeing Commercial Airplane 
Group har besluttet at indstille 
produktionen af (McDonnell 
Douglas) MD-11, når de fly, 
der nu er i ordre, er fremstillet. 
Sidste leverance finder sted i 
februar 2000. 

Ultimo april var der 22 be
stillinger på MD-11, såvel faste 
ordrer som optioner og reser
vationer. 

MD-11 produktionen be
skæftiger omkring 3. 750 mand 
hos Boeing, heraf ca. 3.000 i 
Lang Beach ved Los Angeles. 
Ca. 600 fremstiller vinger iTo
ronto i Canada, og endelig er 
der 150 på Boeing afdelinger i 
Salt Lake City og Melbourne, 
Arkansas. 

I november i fjor besluttede 
Boeing at indstille produk
tionen af MD-80/MD-90, der 
også foregår i Long Beach og 
Toronto, med sidste levering i 
januar 2000. 

Boeing overvejer at etable
re en monteringslinje i Long 
Beach for forretningsudgaven 
af Boeing 737 (Model 737-
700C). 
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Odense-ruten 
Det er forståeligt, hvis gamle 
Maersk Air veteraner kneb en 
tåre den 13. juni, da ruten Kø
benhavn-Odense blev nedlagt, 
dagen før åbningen af bilbrofor
bindelsen over Store Bælt. Det 
var nemlig den første rute, der 
blev befløjet med et fly fra 
Maersk Air (Fokker Friendship 
OY-APA Anden Juledag 1969). 

Lukningen kom ikke uven
tet, for da jernbanetunnelen 
under Store Bælt blev taget i 
brug, dalede passagertallet til 
35%, næsten alle folk der skul
le videre med internationale 
ruter fra København eller kom 
med sådanne og skulle videre 
til Odense. 

Det forhold er grundlaget 
for den fortsættelse af rutetra
fikken, som MUK Air har iværk
sat fra den 14. juni med fem 
daglige dobbelture, fra Odense 
kl. 0730, 0840, 1225. 1635 og 
2045, fra København kl. 0740, 
1100, 1455. 1945 og 2210. 
Flyvetiden er 45 minutter. 

Flyveprogrammet er lagt så 
den rejsende får minimum om
stigningstid i København. An-

kornsten til København kl. 
0815 givertilslutning til alle af
gange i"morgenrykket", og de 
efterfølgende flyvninger er lagt 
efter samme mønster. 

Returflyvningerne fra Kø
benhavn ligger ligeledes gan
ske tæt på de store ankomster 
med en omstigningstid i flere 
tilfælde på bare 40 minutter. 

Der er gennemgangspriser 
fra Odense til det meste af ver
den i samarbejde med SAS, 
således at priserne ligger på 
niveau med dem fra Århus, 

De rejsende vil ved afgang 
fra Odense blive gennem
checket således at de fortsæt
ter direkte i den internationale 
transithal i København, og 
bagagen bliver gennemchec
ket til den endelige destination. 

Lokaltrafik er ikke mulig 
med Muk Air, der kun tilbyder 
transport til rejsende med 
billetter til udlandet. 

I ØVRIGT 
Boeing 717-200 (ex Mc
Donnell Douglas MD-95) 
nr. 1 blev rullet ud den 10. 
juni. Første europæiske or
dre (fem fly) er fra Bavaria 
International Aircraft lea
sing Company, Munchen. 

Piper Meridian, en Mali
bu med PT6 turbinemotor, 
ventes prøvefløjet til sep
tember, Piper har allerede 
85 optioner på den. 

Grønlandsfly har købt en 
Dash Seven (OY-GRE), sel
skabets femte. Den blev le
veret sidst i april og er en af 
de sidst byggede (1985). 
Den er hidtil opereret af 
Rass Aviation, Albuquer
que, New Mexico på kon
trakt med den amerikanske 
regering og har kun fløjet ca. 
9.000 timer. 

Maersk Air modtog sin 
tredje Boeing 737-700 (OY
MRC) den 26. maj. Flyetfløj 
non stop Seattle-Køben
havn på lidt over ni timer og 
blev sat i drift dagen efter. 

Cessna 525 CitationJet 
nr. 250 blev afleveret i be
gyndelsen af maj. Den har 
registreringsbetegnelsen 
N250CJ. Cessna vil levere 
over 60 CitationJet i år. 

Grønlandsfly har åbnet 
kontor i Københavns Luft
havn Kastrup. Områdechef 
for Danmark er Ole Damm, 
hidtil stationschef i Kanger
lussuaq. 

Boeing (ex McDonne/1 
Douglas) C-17 nr. 40 blev 
afleveret til US Air Force i 
maj. Yderligere 80 Globe
master III er i ordre. 

Flygvapnet har taget 
sine to Caravelle ud af drift. 
De blev købt i 1970-71 af 
SAS og har været anvendt 
til signalopklaring. Et af dem 
er tiltænkt Flygvapenmu
seum, det andet søger man 
at bevare i flyvende stand 
som civilt passagerfly. 
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Til Grønland 
med grønlandsk fly 
Af Hans Kofoed 
Fotos: Knud Larsen 

En gammel drøm 
er gået i opfyldelse 
for grønlænderne: 
deres eget luft
fartsselskab flyver 
ikke bare i Grøn
land, men også til 
Danmark. 

Selv om Grønland er med i 
dronningeriget, er det ikke i 
den europæiske union og om
fattes derfor ikke af den libe
ralisering af luftfarten, der nu 
er gennemført i EU, og der 
kræves derfor fortsat konces
sion for at drive lufttrafik på 
Grønland. 

Lufthavnsbygningen i Kanger
lussuaq (Søndre Strømfjord) 
under halen af en af Grønlands
f/y's DHC-7. 

KUNUUNNGUAQ på forplad
sen i Narsarsuaq Lufthavn. 
Under flyets næse kan man på 
den anden side af fjorden se 
Erik Den Rødes boplads. 

En sådan har SAS siddet 
på i snart mange år, endda ale
ne, til større og større irritation 
for grønlænderne, der mente 
at det skandinaviske luftfarts
selskab udnyttede sit monopol 
og tjente for meget på ruteflyv
ningen mellem Danmark og 
Grønland. 

Efter aftale mellem Trafikmi
nisteriet og Grønlands Lands
styre blev der imidlertid i 1997 
givet mulighed for at også andre 
luftfartsselskaber kunne få kon
cession til beflyvning af ruter 
mellem Grønland og Danmark. 

Allerede den 17. september 
samme år blev Grønlandsfly 
tildelt koncession til at beflyve 
ruterne Narsarsuaq-Køben
havn og Kangerlussuaq-Kø 
benhavn, i første omgang fra 
den 1. oktober 1997 til den 31. 
marts 1998, men den ?.januar 
modtog selskabet en femårig 
koncession, gældende frem til 
den 31. marts 2003. 

Grønlandsfly er til nu det 
eneste selskab, der har fået til
delt koncession på de nævnte 
ruter. 



Lufthavnsbygningen i Narsarsuaq. 

lille Knud 
I en overgangsperiode fra ok
tober 1997 til maj i år blev ru
terne befløjet med ind lejet ma
teriel fra Grønlandsflys cana
diske samarbejdspartner First 
Air samt SAS og Maersk Air, 
men den 12. maj indsattes 
Grønlandsfly selskabets nyer
hvervede Boeing 757-200. Den 
officielle indvielse af flyet fandt 
dog af en eller anden grund 
først sted nogle uger senere, i 
Kangerlussuaq den 2. juni og i 
Narsarsuaq dagen efter. 

Flyet er opkaldt efter polar
forskeren Knud Rasmussen 
og bærer hans grønlandske 
navn KUNUUNNGUAQ (lille 
Knud). Det er seks år gammelt, 
men inden leveringen til Grøn
landsfly var det til stort eftersyn 
hos FLS Aerospace i Man
chester, hvorefter det blev ma
let om i Grønlandsflys farver 
hos Luf:thansa i Hamburg. 

KUNUUNNGUAQ har hidtil 
fløjet for det engelske charter
selskab Airtours og har beholdt 
charterindretningen af kabinen 
med plads til 215 passagerer 
på samme klasse. I anden halv
del af september vil det imidler
tid blive bygget om til 180 pas
sagerer, 45 på business class 
og 135 på turistklasse. 

Udover passagererne og 
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deres bagage har flyet kapaci
tet til ca. 4.000 kg fragt. 

Indtil Grønlandsfly er i stand 
til at operere flyet på egen tilla
delse, opereres det i samarbej
de med lcelandair på dette sel
skabs flyoperationelle tilladel
se og det er derfor indtil videre 
indregistreret i Island. 

Også charterflyvning 

Grønlandsfly har to ruter til Kø
benhavn fra henholdsvis Kan
gerlussuaq og Narsarsuaq. På 
ruten mellem Kangerlussuaq 
og København flyves et trafik
program koordineret med SAS, 
således at de to selskaber fly
ver på forskellige ugedage 
(Grønlandsfly tirsdag og tors-

dag) og derved tilbyder det 
rejsende publikum størst mulig 
fleksibilitet. 

Ruten mellem Narsarsuaq 
beflyves alene af Grønlandsfly, 
der har tre ugentlige forbindel
ser, mandag, onsdag og fre
dag. 

I weekenderne er der ingen 
ruteflyvning mellem Grønland 
og København, men 757'eren 
står ikke på jorden af den 
grund - da flyver den charter
flyvning for et svensk bureau. 

Overnatter i København 

Fartplanen for ruten mellem 
Grønland og Danmark er den 
samme, hvad enten det drejer 
sig om Kangerlussuaq eller 

Grønlandsflys nye 757 på forpladsen i Kangerlussuaq. 

Narsarsuaq, for flyvetiden er 
stort set den samme til de to 
grønlandske destinationer, 
knap fem timer. 

Flyet afgår fra Københavns 
Lufthavn Kastrup kl. 1 000 og er 
fremme kl. 1 050 lokal tid (tids
forskellen er fire timer). 

Halvanden time senere, kl. 
1220, er der afgang til Køben
havn, hvor flyet overnatter. 
Planmæssig ankomst er kl. 
2040. 

Billetprisen er også den 
samme, 7.620 kr. for en retur
billet til normalpris. Heldigvis 
findes der også en bonuspris 
på 4.395 kr. og for tiden også 
en superbonuspris på 3.395 
kr., altså under halvdelen af 
normalprisen. • 



Alle taler om vejret ••• 
Af K.Jre Lohse 

Da jeg startede med at flyve i 
1991 , varTAF, METAR ogVMC 
noget man kunne få via en te
lefonbåndoptager. I dag er 
båndoptageren med flyvevejr 
erstattet af DR Tekst-TV (om
end det vist ikke er rigtigt god
kendt), DMI fax response og 
DMI OPMET (online) · foruden 
det vejr man kan indhente i de 
fleste lufthavne. 

Træk vejret på en ny måde 
Noget af det nyere er, at der fin
des satellitvejrkort mm. på In
ternettet. Der er bl.a. en side 
(www.avnet.co.uk/tmdg/weat
her), som udover vejrkort gratis 
tilbyderTAF, METAR, SIGMET 
og snart også NOTAMs {pt. kun 
fra England). Jeg har oplevet at 

Forfatteren 

Kåre Lohse er 29 år, fik A
certifikat i 1991. Han har nu B+I 
Twin og 950 timer. Han flyver 
som styrmand på King Air 200. 
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få de nyeste TAF'er og METAR 
på ganske få sekunder fra den
ne Internet-side. 

Jeg mente, at det måtte væ
re muligt at overføre disse data 
direkte til en GSM mobiltele
fon , så det foreslog jeg Tom 
Dawes-Gamble, som står for 
www.avnet.co.uk. Og siden 
starten af marts har man kun
ne henteTAF og METAR direk
te fra en GSM mobiltelefon. 

På denne måde kan man 
checke verjet uden at man be
høver at være i lufthavnen eller 
hos vejrtjenesten. Det er spe
cielt meget nyttigt, når man er 
i udlandet. Så vidt jeg har er
faret opkræves der af tekniske 
årsager endnu ikke betaling for 
SMS beskeder afsendt fra ud
landet - det vil derfor i en peri
ode antageligt stadigvæk væ
re helt gratis at hente vejret på 
denne måde. Det virker både 
med Sonofon(SF) og Tele 
Danmark Mobil (TDM). 

Sådan gør man 

Forudsætningen for brug af 
systemet er at mobiltelefonen 
skal kunne både sende og 
modtage SMS beskeder. Det 
kan stort set alle nyere GSM 
mobiltelefoner. 

Vælg i telefonen "Skriv be
sked". Skriv i selve beskeden 
enten "taf@avnet.co.uk xxxx" 
eller "metar@avnet. co.uk 
xxxx", hvor xxxx er en ICAO 
stedindikator. Der må ikke væ
re andre tegn end anført 

ovenfor. Anførselstegnene 
skal ikke skrives med, og xxxx 
byttes ud med en eller flere 
ICAO pladser adskilt af en af
stand (mellemrum) mellem 
hvert sted. Så vidt jeg ved er 
samtlige ICAO TAF/METAR 
stationer tilgængelige vis sy
stemet. 

Eksempler på forespørgs
ler: taf@avnet.co.uk ekrk ekch 
esms ebaw eller metar@avnet. 
co.uk klax. 

Met@avnet.co.uk klax gi
ver både TAF og METAR for 
Los Angeles. 

@-tegnet findes på de fle
ste telefoner under O eller 1 
tasten. Har man ikke@ i tele
fonen kan TOM-brugere skrive 
en • og SF brugere to punk
tummer( .. ) i stedet for@. 

SMS beskeden sendes til 
+45 40 90 00 93 for SF-abon
nenter og til +45 200 forTDM
abonnenter ( +45 behøves kun 
hvis du er i udlandet). Dette 
nummer kan lægges ind som 
et almindeligt fast nummer i 
telefonen, så man ikke skal hu
ske det udenad. Nummeret 
vælges før man starter med 
skrive beskeden (gælder for 
de fleste telefoner). Hvis tele
fonen anmoder om et "Besked 
central nummer", så skal der 
indtastes +45 40 59 00 00 hvis 
man har SF eller +45 40 39 09 
99 hvis man har TDM. 

Du vil nu inden for ca. et mi
nut modtage den/de bestilte 
TAF/METAR, såfremt både In
ternet, www.avnet.co.uk samt 

Check altid vejret inden du 
flyver. Her en en kæmpe cu
mulunimbus sky netop drevet 
over Københavns Lufthavn 
Roskilde. 

SF hhv. TDM Internet gateway 
virker som de skal - og det gør 
de for det meste. 

For nemheds skyld kan man 
gemme "taf@avnet .co. uk" og 
metar@avnet.co. uk" i hver sin 
SMS besked, så man ikke skal 
skrive det hele hver gang, men 
kan nøjes med at tilføje den/de 
ICAO stedindikatorer som man 
behøver. 

METAR/TAF'er via mobilte
lefonen kan hentes hvor der er 
GSM dækning og hvor opera
tøren understøtter to-vejs SMS 
beskeder, dvs. også de fleste 
steder i udlandet. Hvis der i et 
givet land er flere GSM opera
tører kan det være at kun no
gen af dem understøtter to-ve
js SMS beskeder. Jeg har prø
vet systemet med held i Nor
ge, Sverige, Tyskland og Bel
gien. 

Man skal ikke ringe nogen 
steder hen - en SMS besked 
er en linie med tekst (max. 160 
tegn pr. besked), som det pt. 
koster 50 øre at sende fra 
Danmark. 

METAR/TAF'erne vis GSM 
telefonen er på ingen måde 
godkendt til operationelt brug, 
så de skal kontrolleres via 
godkendt vejrenheder før man 
flyver. Det vigtigste er at 
kontrollere datoen. Man kan 
ikke forvente at GSM/SMS 
systemet altid virker. 

For nærmere informationer 
se enten www.danbbs.dk/ 
~lohse/pilot.htm eller www. 
avnet.co.uk/tmdg/weather. • 
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11(DA s formand Aksel C. Nielsen takkede i sin tale til Hans Kofoed 
br mange års godt samarbejde. Bestyrelsens gave til Hans Kofoed 
~aren mobiltelefon. ,,Så kan man nemlig altid få fat på ham", sagde 

1
~ksel C. Nielsen. I baggrunden Fritz Krag, Steen Høj Rasmussen , 
•Jg Boe Nielsen. 
I 
fAI Vicepræsident gennem en årrække Per\/. BrDel sammen med 
præsidenten for Kongelig Dansk Aeroklubs Præsidium Grev 
f lemming af Rosenborg. 

Den afgående redaktør Hans Kofoed overrækker redak
tionens regalier til den nye redaktør Knud Larsen. Disse 
er en saks til at forkorte manuskripterne med, en papir
kniv tildannet af en wire fra en Hawker Dankok og en 
"rød" kuglepen til at rette i manuskripterne med. I midten 
lytter Erik Malmmose, der er den første civilt uddannede 
erhvervsflyver i Danmark. 

~d 

FLYV 70 år 
Den 9. juni fejredes Flyv's 70 års fødselsdag 
ved en reception i KDA-huset i Roskilde. De 
mange gæster havde samtidigt lejlighed til at 
hilse på den afgående redaktør, Hans Kofoed, 
og hans afløser Knud Larsen. Hans Kofoed er 
af Federation Aeronautique Internationale (FA/) 
blevet tildelt Tissandier Diplomet for sin store 
indsats inden for flyvningen som redaktør og 
skribent. 

KDA s bestyrelse var 
udover formanden repræ
senteret ved Bent Hol
gersen, næstformand, og 
Palle J. Christensen, PR
ansvarlig og formand for 
FLYVs Redaktionsudvalg. 

Ud af de fire redaktører 
FLYV har haft ses de 
tre samlet. I midten Per 
Weishaupt ( også 
tidligere generalsekre
tær i KDA), ti/højre 
Hans Kofoed og til 
venstre Knud Larsen. 
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Flyv prøver Rolladen
Schneider LS8a 
- Topflyet i standardklassen 

Af Ole Korsholm 

Da Rolladen-Schneiders stan
dardklassefly LS4 omkring 
1985 ikke længere kunne følge 
konkurrenterne blev der gjort 
forskellige tiltag for at finde en 
afløser. 

I private forsøg blev 15 me
ter flyet LS6 flere gange fløjet 
med flaps låst i o 0 positionen 
(,,LS6 Standard"); men ideen 
blev ikke fulgt op af Rolladen
Schneider, der i stedet udvik
lede LS7 med et helt nyt vin
geprofil (1987). 

Præstationstorbedringerne 
i forhold til LS4 skete i området 
120-170 km/t; men uden de 
senere tilkomne winglets blev 
LS7 aldrig den succes man 
havde håbet. Kurveegenska
berne var ikke tilfredsstillende. 
Dette blev ændret med wing
Jets med hvilke LS7 skal være 
på højde med konkurrenterne 
- men LS7 havde fået sit dår-

LSB-cockpittet 
-øverst i hood-rammen sidder 
den lille »krog«, der skal sikre 
en ren og problemfri separati
on i tilfælde afnødafkast. 

10 

lige image og slog aldrig rigtigt 
an. 

I stedet for at vente på den 
forventede succes for den "nye" 
LS7 standardiserede Rolla
den-Schneider et flapsfly. Det 
var lidt af det samme der skete, 
da LS3 blev (udviklet) til LS4. 

Universal LS6 
I foråret 1993 byggede Rolla
den-Schneider så en "Univer
sal LS6", som man benyttede 
til at undersøge potentialet. 

Kroppen stammer fra LS7 
(oprindeligt LS6) forsynet med 
en LS6 vinge med 2,4° større 
indstillingsvinkel, hvilket er 
nødvendigt for at sikre gode 
start- og langsomflyvnings
egenskaber. 

Ved sammenligning med 
LS7 kunne Universal LS6'eren 
flyve langsommere, og den 
havde tilmed en lavere synke
hastighed. Bedste glidetal var 
en smule bedre og over 11 o 
km/tvoksede Universal LS6'e
rens fordel tydeligt! 

Yderligere erfaringer gen
nem sæson 1993 var overbe-
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Haleplan og højderor monteres. 

visende, og LSB var født- i før
ste omgang i form af fem for
serie-LSB'ere, der skulle del
tage i de tyske mesterskaber i 
1994. Disse fem havde sim
pelthen LS6c-vinger med fast 
profil. Første flyvning med for
serieversion en foregik 11. 
marts 1994. 

Den tyndeste 
LSB har altså overtaget LS6'e
rens meget tynde flapsvinge, 
og har dermed en relativ tyk
kelse på kun 13,2% - det er 
ikke ret meget i standardklas
sen! 

Vingen virker nu ikke super
tynd. Det skyldes den forholds
vis brede vingekorde og der-

Turbulatortapen på undersi
den af haleplanet ses foran 
højderoret. Ligesom »litermå
let« ses i over-gangen mellem 
sideror og halefinne. 

SR 

med halvstore vingeareal på 
10,6 m2 -ca. 9% mere end LS7. 

Vingen og de meget lange 
krængeror er udført i kulfiber. 
Det samme gælder de karak
teristiske winglets, der modsat 
de fleste andre winglets er ret 
store og krummer opad i en 
meget blød bue - et typisk Rol
laden-Schneider kendetegn. 
Winglets'ene giver vingen 
bedre egenskaber fra lang
somste hastighed til i hvert fald 
170 km/t - uden vandballast. 
Over denne hastighed er wing
lets'ene ikke en fordel, men er 
heller ikke til ulempe. 

Profilet er (som det er kendt 
fra LS6) meget lidt følsomt 
overlorurenhederogregn,og 
det er heller ikke afhængig af 
turbulatorer for at frembringe 
de gode præstationer. 

Luftbremserne er standard: 
dobbelte Schempp-Hirth på 
oversiden. 

Haleplanet er bygget i kul
fiber og højderoret i en kulfiber/ 
kevlar blanding. Haleplanet er 
forsynet med tape-turbulator 
på undersiden. 

Eneste helt nye i vingekon
struktionen er integralvandbal
lasttankene I 

Nyt for Rolladen
Schneider 

Det er første gang et LS-fly ses 
med integraAtandballasttanke. 
De tidligere gummisæktanke 
er væk, og R-S har nu overgi
vet sig til integraltankens for
dele: lettere påfyldning, vægt
besparelse, bedre fuldstændig 
tømning og større sikkerhed 
mod utætheder. 

Det er samtidig åbenlyst, at 

R-S har meget stor respekt for 
sagen, da der er gjort virkelig 
meget for at sikre en god ud
luftning af tankene, når flyet er 
adskilt på jorden. En mekanis
me søger for at tankene står 
åbne i transportvognen, lige
som en "prop" til at afmontere 
i vingeroden virker som dræn
hul. 

Vandballasttankene er delt 
op i to sektioner i hver vinge. 
De to tanke fyldes hver for sig 
gennem deres respektive ud
tømn ingsh u I under vingen, 
hvori en specialslange påskru
es. 

Vingetankene rummer til
sammen 190 liter. 

Haletanken fyldes gennem 
dennes udløbshul. Mængden 
bestemmes ved at holde på
fyldningsslangen hen mod in-

En wing/et monteres »Hoved
bjælken« ses, ligesom to sty
retappe og »gevindskruen«, 
der holder det hele sammen. 

dikeringsstregerne i overgan
gen mellem halefinne og side
ror (nøjagtig som LS6c). 

Der er to vandtankhåndtag 
i cockpittet - et mindre der be
tjener ydertankene og et større 
til indertankene. Begge hånd
tag åbner også haletanken, 
der kan rumme enten 5,5 eller 
3,8 liter (hvis halefinnen er for
beredt til batteriholder). 

De 190 liter vandballast kan 
smides på kun tre minutter gen
nem de fire meget store udløbs
huller. 

Venstre vinge skydes på plads - der er automatisk kobling af 
krængeror og luftbremser. 



Samling 

Samling af LS8 foregår let og 
problemfrit. Vingerne er dog re
lativt tunge, hvilket bl.a. hænger 
sammen med, at de er dimen
sioneret til 18 meter tipper! 

Vingen samles i gaffel og 
tunge og holdes på plads af to 
hovedbolte, der sikres med 
snaplåse i kroppen. Rorforbin
delser og vandballastsystem 
kobles automatisk. 

Winglets'ene stikkes på tip
perne og skrues på plads med 
et selvsikrende gevindhjul. 

Også højderoret kobles au
tomatisk, og haleplanet skru
es på plads ligeledes med et 
selvsikrende gevindhjul. 

Et Rolladen-Schneider vare
mærke - en af de store wing
lets, der krummes nedad i en 
meget blød bue. 

Kroppen 

Kroppen er mestendels udført 
i kulfiber, og opfylder de nyeste 
krav til kollisionssikkerhed. Ho
vedhjulet er ikke særlig stort; 
men giver alligevel tilstrække
lig frigang. Det er selvfølgelig 
optrækkeligt og affjedret. "SR" 
har halehjul; men det er ikke 
standard. 

Førerskærmen er hængs
let foran, og støttes i åben po
sition af en gasfjeder. 

Hele instrumentpanelet er 
monteret på førerskærmen. Et 
perfekt system, der sammen 
med den lave krop giver en be
kvem ind- og udstigning - og 
perfekte nødudstigningsfor-

Vingeroden. 

hold, hvis det skulle komme 
dertil! 

Åbning og lukning sker med 
to velafmærkede håndtag, der 
dog virkede lidt slaskede. Nød
afkast af førerskærmen udfø
res med de samme håndtag, 
idet højre håndtag så skal 
trækkes i bund, hvilket udløser 
førerskærmen som så "spar
kes" fri af gasfjederen. Bagtil 
på førerskærmens ramme sid
der der en lille krog, der skal 
styre førerskærmen, så den 
separerer rent og problemfrit. 

Jeg havde lidt problemer 
med håndtagene - eller rettere 
det højre. Det var lidt svært at 
dosere (udløser tidligt), og en 
enkelt gang havde jeg ikke 
trukket nok i venstre håndtag 
før jeg trak i det højre, hvilket 
resulterede i en (ufrivillig) de
monstration af udløsermeka
nismen! 

Cockpitindretning 

Siddestillingen er relativt lav/ 
liggende og bekvem. Kroppen 
er lille, men alligevel med god 
plads i længden; men knapt så 
meget i bredden - jeg tror bred
den bliver et problem før den 
maksimalttilladte pilotvægt på 
110 kg nås! Den mindre plads 
i bredden har også ført til, at 
"SR" har fået afmonteret den 
lille lomme/taske, der normalt 
er placeret i højre side. 

Siderorspedalerne giver en 
god fodstilling. Længden kan 
også justeres i luften. Pladsen 
ved pedalerne tillod ikke brug 
af mine (rimeligt "terrængåen-

de") vinterstøvler, så jeg måtte 
skifte til en lettere model. 

Ryglænet kan justeres mel
lem to positioner i bunden og 
12 stillinger i hældning; men 
kun på jorden. Der er ingen 
indstillingsmuligheder når 
man først er flyvende. Det vir
ker som om, at alt er overtaget 
fra LS6c, og at det meste som 
kan tillægges LS7 er smidt 
væk. Lidt synd! 

Instrumentpanelet er ikke 
af de største; men har plads 
nok til en moderne konkurren
ceudrustning. 

På venstre væg helt frem
me ved instrumentpanelet sid
der udløseren til bund- og næ
sekobling. Nedenunder på 
konsollen er luftbremsehånd
taget placeret med højderors
tri mmet lige bag ved. Trimsy
stemet består af et "hånd
bremsehåndtag" på styrepin
den, derfrigørog grovindstiller 
det ellers konventionelle trim
håndtag på venstre konsol. 

Betjeningshåndtag til un
derstel og vandballastsystem 
findes i højre side. 

Det lille termometer, der er 
et krav til fly med haletank, er 
placeret foran og lidt til højre 
for styrepinden. 

Hjulbremsen aktiveres med 
hælene. 

Noget af det bedste 

Vejret var lidt drilagtigt, da 
LS8'eren skulle prøveflyves, 
så jeg fik i alt fire spilstarter (og 
godt og vel en times flyvning) 
før jeg havde alt i hus. 

Man får et indtryk af det tynde men brede profil. Kun 13,2 % relativ tykkelse! 



Data: 

Spændvidde: ............................................................ 15,0 m 
Længde: ................................................................... 6,72 m 
Vingeareal: ............................................................ 10,60 m2 

Sideforhold: ................................................................ 21,43 
Tornvægt: ................................................................. 259 kg 
Min./Max. vægt i førersæde: ......................... 70/110 kg 
Kropsbredde: ......................................................... .. 0,61 m 
Vandballast: .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 190 I 
Vandballast i haletank: ......................................... 3,8 (5,5) I 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): ........................... 525 kg 
Vingebelastning (pilot 80 kg): ............................. 32,0 kg/m2 

Do. (max.): .......................................................... 50,0 kg/m2 

Største tilladte fart (rolig luft): ................................ 280 km/t 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): ....................... 190 km/t 
Do. (spilstart): ........................................................ 140 km/t 
Do. (flyslæb): .......................... ............................... 190 km/t 
Do. (bremseklapper/understel): ............................. 280 km/t 
Mindste synk ved (km/t)(33 kg/m2): .. ~0,58 m/s ved 82 km/t 
Bedste glidetal (ved 33 kg/m2) : ............ ~43 ved 90-95 km/t 

Pris (excl. moms): ................. .. ............................ 81.200 DM 

Rolladen-Schneider markedsfører også to andre typer: 

0 Standardklasseflyet (klubflyet) LS4-b til 66.100 DM 
(excl. moms). 

0 15 meter klasse flyet (evt. med 17,5/18 m tipper) 
LS6-c til mellem 95.500 og 106.700 DM (excl. moms). 

Forhandler: Knud Høst, Ladegårdsgade 7, 561 O Assens. 
Tlf. 6471 4711. Mobil tlf. 4016 4711. 

Spilstarterne var uproble
matiske. Der startes med trim
met lidt foran midten og has
tigheden skal mindst være 90 
km/t uden og 100 km/t med 
vandballast; men normalhas
tigheden uden vand er 95-100 
km/t. Flyet vil gerne selv tage 
ved i den indledende stigning; 
men er meget let at kontrollere. 
LS8'eren har udmærket ror
virkning, og kræver ellers in
gen speciel opmærksomhed 
under starten. 

Der var næsekobling til fly
slæb; men i håndbogen var fly
slæb kun beskrevet med bund
koblingen, så næsekoblingen 
er formentlig ene og alene et 
JAR22 krav! 

Efter udkobling kan hjulet 
trækkes op. Et perfekt og me
get velafbalanceret system. 

Underflyvning er næsestil
lingen en anelse høj, men ud
synet fremad er alligevel godt 
og udmærket resten af vejen 
rundt. Nakkepuden er ikke i ve
jen for et effektivt udkig. 

Der er kun små ændringer i 
næsestillingen ved hastigheds-
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ændringer - meget lig flapsfly
ene. 

Rorharmonien er fremra
gende. Rorene er letgående 
og der er ingen friktion. Kræn
ge- og sideror er fantastisk 
godt afstemt. Højderoret virker 
godt uden at være nervøst. 
Stabiliteten er god uden at væ
re overdreven. 

Her er virkelig et fly, som 
man straks føler sig hjemme i, 
og som bl.a. derfor kan udnyt
tes optimalt lige fra starten. 

Termikken er let at fornem
me og centrere. Bedste kurve
hastigheden ligger omkring 85 
km/t, hvor LS8 stiger som en 
prop, uden det er nødvendigt at 
støtte med krængerorene i 
kurverne, og uden tendens til 
uro eller ustabil fart. Det går som 
på skinner - sikkert med lidt 
hjælp fra winglets'ene. Den fly
ver også udmærket ned til 80 
km/t, dog en anelse mere 
uroligt. 

Kurves der med over 30° 
krængning skal hastigheden 
øges til ca. 90 km/tog uldsno
ren ligge lidt ude, og også her 

kurver LS8'eren stabilt og 
godt. 

Ønskede korrektioner i ter
mikken kommer prompte. Kur
veskift 45 ° -45 ° ved kurvehas
tighed (85-90 km/t) udføres på 
kun 3¼ sekund, hvilket siger 
alt om hurtigheden. 

Optræk og indgang i kurve 
er en fornøjelse. Man mærker 
termikboblen, trækker lidt op, 
lægger LS8'eren ind i kurven, 
klikker en gang på styrepin
dens trimhåndtag - og så ligger 
den der bare, færdigt arbejde! 

LS8'eren kan trimmes til al
le hastigheder med det letgå
ende og (forbavsende) velfun
gerende trimsystem. Jeg har 
mange gange før fløjet med til
svarende systemer (med ud
løserknap ved styrepinden) -
ingen har fungeret helt efter 
hensigten; men det gør det i 
LS8! 

Når flyet er trimmet ud, kan 
man sagtens slippe tøjlerne, 
f.eks. når et kort skal foldes. 
LS8'eren skal nok blive på sin 
plads. 

Komforten er god, når man 
er af min størrelse (180 cm), 
og ikke for bred i det. Albue
pladsen er rimelig god (med si
delommen afmonteret), og af
standen til styrepinden er be
kvem ved alle flyveforhold. Der 
er lidt langt til luftbremsehånd
tag og instrumentbrædt. 

Ventilationen virkede til
strækkelig med et lavt støj
niveau. Også som helhed er 
støjniveauet lavt. 

Stallegenskaberne er god
modige. 

Ligeud advarer LS8'eren 
med vibrationer ( og klaprende 
wirer i vandtankene!) ved ca. 
67-68 km/t, og selve stall'et 
indtræffer ca. 5 km/t senere. 
Slækkes der på styrepinden, 
retter flyet straks ud. Med fuld 
vandballast skal LS8'eren 
stalle ved 83 km/t. 

LS8'eren kan flyves i et 
"deep stall", hvor næsen sta
dig er høj; men flyet vibrerer og 
synker kraftigt-udretning sker 
strak~ der slækkes på trækket. 

Under drej er stallegenska
berne også harmløse, og flyet 
let at rette ud. 

Spind prøvede jeg ikke; 
men flyet skal p.gr.a. wing
lets'ene spinde ret stejlt med 
en tendens til at gå i spiraldyk. 

Sideglide kan den fint; men 
manøvren anbefales i håndbo
gen ikke til anflyvning (hvilket 
har noget med winglets'ene at 
gøre). De meget effektive, dob
belte Schempp-Hirth luftbrem
ser skulle dog også gøre dette 
unødvendigt. 

Anflyvning og landing er 
der ikke mange bemærknin
ger til. Indflyvningsfarten er 90 
km/t, og de gode luftbremser 
giver en god glidevinkelkontrol. 
Luftbremseudslaget bør be
grænses en smule i udfladnin
gen, for at sikre en blød sæt
ning. 

Udrulningen er let at styre. 
Eneste problem kunne være 
den hælaktiverede ( og faktisk 
meget effektive) hjulbremse -
en Rolladen-Schneider speci
alitet - der i sidevind nok kan 
få pulsen til at stige! R-S på-

De dobbelte Schempp-Hirth luftbremser er effektive. 



Rolladen-Schneider LSS 
Forserieversion, planbelastning 33 kg/m' 
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peger i øvrigt, at hjulbremsen 
er en nødbremse. 

Alt i alt er LS8a et rigtig godt 
standardklassefly, der opfylder 
tidens krav til konkurrence
svævefly. Det har en fremra
gende hastighedspolar, og er 
samtidig yderst let at flyve og 
få op i termikken i kraft af go
de langsomflyvnings- og sti
geegenskaber. 

LSB i konkurrence 

godt endda! 
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Et fly var med ved EM i '94 
- og vandt (delte 1. pladsen 
med to Discus). Tre LS8'ere 
var med ved VM i '95 og tog 
sig af 2., 4. og 5. pladserne. 
Siden har LS8-piloter sat sig 
på EM i '96, for-VM i '96 ogVM 
i '97. 

LS8 er blevet standardklas
seflyet alle toppiloter må have. 
Discus'en er blevet fortrængt. 
Ved VM i 1997 stod der LSB 
på de første seks pladser, og 
blandt de 20 bedst placerede 
var der 15 LS8, 4 Discus og en 
ASW 24 - kun to Discus hav-
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de sneget sig ind på blandt de 
ti første, og ASW 24'eren blev 
nr. 20! 

Såvel i langsom som hurtig 
flyvning er LS8 mindst på høj
de med konkurrenterne. 

Det kan undre, at et flaps-

profil med en fast flapstilling i 
nul kan være lige så godt, ja 
endda bedre, end et special
konstrueret flapløst profil! År
sagen skal søges i LS6'erens 
oprindelige tanke. Den skulle 
flyves med så få flapsændrin
ger som muligt - for at aflaste 
piloten. Faktisk skulle der bare 
have været to stillinger: En til 
langsomflyvning og en til hur
tigflyvning! Negative flapsud
slag giver først fordele over 
160-170 km/t - hvor også LS8 
får det for standardklassefly så 
typiske knæk på hastigheds
polaren. 

LSB i Danmark 

LS8 har også succes i Dan
mark, de findes endnu ikke i 
stort tal; men det er nok bare 
et spørgsmål om tid. Til dette 
års Danmarksmesterskaber 
fløj der fire LS-8. 

Mange tak til Morten Juul 
Christensen og Jacob Evald, 
fordi jeg måtte låne jeres 
prægtige racer "SR" til denne 
artikel - og når flyet bliver "ud
videt" til 18 meter bliver det 
spændende at se, hvad det så 
kan præstere. Man regnermed 
et glidetal på 48-49! • 

Påfyldning af vandballast skal ske gennem udtømningshullerne. 

L 
LS8 har klaret sig godt- rigtigt 

-------------------------
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Af Gunnar Daugaard, Fyns Paraglider Klub 

Hvad er en 
paraglider? 

Alle ved hvad en faldskærm er 
og de fleste kender også 
drageflyverne og deres nylon
betrukne aluminiumsskelet, 
der flyver og styrer ved vægt
forskydning. 

En paraglider ligner en 
faldskærm, men er alligevel 
helt forskellig fra denne. En 
paraglider er en flyvende vinge 
og profileret som en vinge. 

For at holde dette profil un
der flyvning, er fronten af pro
filet åbent og bagkanten lukket 
således at luftens tryk kan op
retholde vingeprofilet. 

Skærmen er også en del 
størrre end en faldskærm , 
typisk 26-32 m2 vingeareal, 
hvilket gør det muligt at flyve 
decideret termikflyvning, det 
vil sige at være i stand til at 
holde sig i luffen i længere tid 
ved hjælp af opvinde. 

Ligesom på et svævefly har 
vingen et stort sideforhold. Gli
detallet er mellem 6 og 9 og 
synkehastlgheden er typlsk 1-
1 ½ m/s. Flyvehastigheden er 
moderat, afhængig af skæm
type er det mellem 25 og 50 
km/t. 

Der skal ikke bruges meget 
plads at lande på, fra 0-2 m 
afhængig af vindforhold. 

Da al start sker med skær
men flyvende, er denne ikke 
dimensioneret tilsvarende 

som en faldskærm, idet skær
men ikke udsættes for de sam
me chokbelastninger. Alligevel 
er skærm og liner dimensione
ret til at kunne holde til 800 kg 
belastning, også som chokbe
lastning, så der er masser af 
slkkerhedsmargin hvad be
lastning angår. 

Seletøjet er et kapitel for sig. 
Da paraglidere ofte er i luften 
i længere tid ad gangen, op til 
flere timer, er det nødvendigt 
at have et sæde, der er kom
fortabelt. 

I dag er selen den tungeste 
del af udrustningen, hvilket gør 
det besværligt at slæbe rundt 
med på jorden, men i luften 
derimod .... 

Hele udrustningen kan bæ
res på ryggen i en kitbag og 
vejer ca. 15-20 kg, så det kan 
nok gå an. 

Hvordan styrer man? 
Styring skerved afbremsning 
af vingens bagkanter. De to 
styrehåndtag er forbundet 
med en række liner, der er 
jævnt fordelt over hver vinge
halvdels bagkant. Så hvis man 
vil dreje til højre, trækker man 
højre bremsehåndtag ned og 
afbremser dermed den højre 
vingehalvdel og vise versa. 

Regulering af hastighed 
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sker med samme håndtag. 
Hastighedsreduktion sker ved 
afbremsning af begge vinge
halvdele samtidig, og fngen af
bremsning giver tophastighed. 

Derudover er der mulighed 
for at ændre vingeprofilets 
indfaldsvinkel (vingens vinkel 
i forhold til luftstrømmen om
kring den). 

Vinklen kan gøres mindre 
ved at anvende en accelerator. 
Dette er en fodbetjent anord
ning, der trækker den forreste 
del af skærmen nedad og der
med mindsker indfaldsvinklen. 
Herved opnås større hastighed 
hvilket går ud over glidetallet, 
men kan være nyttigt, hvis 
modvinden er så kraftig at det 
kniber med at komme fremad. 

Hvordan kommer man 
i luften? 

Som nævnt er skærmen altid 
flyvende, når der startes. Start 
kan ske enten ved at løbe ud 
over en skrænt eller bjergside 
efter at man selv har trukket 
skærmen op over hovedet i 
startposftion, eller også ved 
spilstart. 

Den mest anvendte meto
de til spilstart er med en nylon
line fastgjort til en bil. linen går 
så igennem et vendehjul, som 
er placeret i den ene ende af 
pladsen, modsatparaglideren. 

Bilen kører altså mod para
lideren under start og er for
synet med en kraftmåler, der 
angiver hvilket træk, der er i 
linen. Dette træk skal holdes 
konstant og sikrer at paragli
deren ikke udsættes for større 
belastninger end tilladt. Med 
en banelængde på 1.000 m 
bliver man trukket op i 400-600 
m højde, hvor paraglideren 
udløser linen. 

Optræk sker med radio
kommunikation mellem op
træksbil og starthjælper. 

I luften! 

Hvad enten vi lige har sluppet 
optrækslinen eller er vel ude 
over en skræntkant, så er for
nemmelsen af sidde i selen 
med den fri luft til alle sider og 
et formidabelt udsyn simpelt
hen ultimativ. Her er der nær
kontakt og det mindste vind
pust eller termfk føles meget 
nærværende. 

Skræntflyvning er den form 
for flyvning, som sker oftest i 
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Danmark og derfor er vi ikke 
ret synlige. Ved skræntflyvning 
benytter vi opvinden fra skræn
ten til at blive hængende så 
længe vi har lyst og flyve frem 
og tilbage langs skrænterne. 
Som regel flyver vi i en højde 
der er lig med det dobbelte af 
skræntens højde. 

Mange mennesker aner 
ikke, at der finder den slags 
flyvning sted i Danmark, kun 
dem der bor i nærheden af en 
optræksplads eller tilfældigt 
kommer forbi en skrænt, ken
der os. 

Et godt eksempel fik jeg her 
for nylig, da en mand fra Her
ning-området ringede til mig 
efter at have fundet os på In
ternettet og spurgte mig om 
hvor han kunne finde den nær
meste paragliderklub.Jeg kun
ne så fortælle ham, at han bo
ede lige i nærheden af en klub, 
der holder til i Fasterholt kun 
få kilometer fra hvor han boe
de. 

Hvilke krav stilles der? 

Normalt helbred; der er ikke 
krav ti l lægeattest. Der skal 
flyves med hjelm. Ved flyvning 
over 150 m højde skal der 
medbringes reserveskærm, 
ligesom højdemåler er et lov
krav. Endvidere er S-teori obli
gatorisk ved flyvning over 150 
m højde. Der skal aflægges prø
ve i fagene meteorologi, 

aerodynamik, love og bestem
melser samt MYB, menneske
lig ydeevne og begrænsninger. 
Mindste alder er 15 år. 

Under DDU 

Organisatorisk hører paragli
derne uder Dansk Drageflyver 
Union, DDU. 

Unionen har en dejlig op
træksplads med lækkert klub
hus i Fasterhalt i Jylland, som 
alle drageflyvere og paraglide
re fra hele landet kan benytte. 
Herfra har jeg selv nogle gode 
flyveoplevelser, som jeg gerne 
vil fortælle lidt om. 

Jeg er temmelig ny i spor
ten. Det er halvandet år siden 
jeg startede i en alder af 50 år. 
Jeg blev fascineret af sporten 
fra begyndelsen og nyder hver 
gang jeg har mulighed for at 

nyde naturen i fugleperspektiv. 
Efterhånden er det blevet til 
45-50 timer f luften. 

Paraglidning er ikke farlige
re end anden sport, men der 
kan jo ske uheld undervejs, og 
jeg er ikke blevet forskånet. 

Men tilbage til mine flyve
oplevelser. Ja, der er et par op
levelser som har gjort særligt 
indtryk. 

Knækkede grantræer 

Under en skræntflyvning på 
Sydfyn havde jeg planlagt et 
360 graders drej foran skræn
ten, men havde overvurderet 
min højde i forhold til skræn
tens højde. Da jeg under med
vf ndsdelen af drejet havde stor 
fart på, ca. 50 km/t med kurs 
lige mod skrænten og i en 
højde, der fortalte mig, at jeg 



ikke kunne nå at dreje helt 
rundt inden jeg blev konfron
teret med de grantræer, der 
voksede på toppen af skræn
ten, var der ikke tid til at rea
gere, men jeg måtte affinde 
mig med at en kollision var 
uundgåelig. 

Og hvad skete der så, vil 
den interesserede læserspør
ge. Ja, der skete det, at jeg blev 
stoppet temmelig brat og 
knækkede toppen af et par 
grantræer, hvorefter en rut
schetur ned gennem træernes 
grene på nydelig vis afbødede 
faldet, så jeg kunne rejse mig 
uskadt og gå derfra igen. 

Den slags giver respekt og 
maner til eftertanke. Selv om 
flyvehastigheden i en paragli
der er lav, kan der under med-

vindsflyvning opnås betydelig 
hastighed, som kan være fa
tal, hvis man er for tæt på for
hindringer. 

Forårstermik 

Tilbage til Fasterhalt. Her er 
der mange gode oplevelser fra 
termikflyvninger sidste år. Før
ste gang jeg fik termik var 
netop her sidste forår. Tempe
raturen var ca. 8 grader og vej
ret var fint med gode termik
muligheder og forholdsvis høj 
skybase. 

Jeg havde ikke selv nogen 
forventning om termikflyvning 
da det blev min tur til at starte. 
Det var min anden start på 
Fasterhalt og den første flyv
n i ng var helt uden termik. 

Er du svæveflyver? 
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Er du helt vild med at flyve? 
Vil du gerne flyve endnu mere? 

Så vil vi gerne omskole dig 
til en af vores helikoptere! 

Vrl du hore hvordan . sa rrng trl: 

Hærens Flyvetjeneste 
Flyvestation Vandel 

75 88 52 00 lokal 5415 
sporg efter: 

Lars Bæhrenz Christensen 

Umiddelbart efter jeg havde 
udløst, blev jeg klar over at her 
nok skete et eller andet. Plud
selig klappede hele den ene 
vingehalvdel sammen for 
sekunder efter at folde sig ud 
igen med et ordentligt smæld. 

Så var jeg klar over, at nu 
skete der noget. Umiddelbart 
efter kom jeg ind i termik, først 
3 m/s, og lidt senere fik jeg 
centreret og så gik det opad -
og hvilken tur! 

Pludselig var nålen på mit 
variometer i bund, og det er 
enten 4 eller 8 m/s. Min højde
måler fortalte mig, at det gik 
temmelig stærkt opad, så det 
måtte være 8 m/s og i løbet af 
få minutter havde jeg fået en 
højdevinding på 800-900 m. 

Nu begyndte skybasen 
hastigt at komme nærmere og 
jeg havde passeret en højde 
på 1.300 m, da jeg efterhån
den synes, at det blev ganske 
koldt om tæerne og jeg egent
lig gerne ville lidt længere ned. 

Men termikken var kraftig 
og var ikke sådan lige til at 
komme ud af. Jeg foretog nog
le stejlspiraler for at smide høj-

de, hvilket normalt giver en 
synkehastighed på 10-15 m/s, 
men det gav ikke nogen væ
sentlig højdereduktion. 

Nu følte jeg, at jeg ikke læn
gere havde fuld kontrol over 
situationen og ønskede at 
komme nedad inden jeg blev 
suget op i skyen. Så prøvede 
jeg at sætte kursen mod en 
plet blå himmel med fuld acce
lerator, og det hjalp. Gradvist 
kom jeg ned igen. På det tids-

punkt var der nok lidt adrena
lin, der pumpede rundt i krop
pen. Jeg havde fået en forsmag 
på hvilke mægtige kræfter 
moder natur kan byde en sart 
paraglider. Men bagefter efter 
vel overstået landing på 
pladsen var det en fed oplevel
se, og jeg var ikke til at skyde 
igennem, for jeg havde fået den 
største højde den dag. 

Om aftenen iTV-Avisen sag
de Voldborg, at det havde væ
ret en af de sjældne forårsdage 
med kraftig termik, som blev 
udnyttet af svæveflyvere. Ja, 
han skulle bare vide hvad jeg 
havde oplevet! • 
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Store kapitaludgifter i forbin
delse med et stort investe
ringsprogram (nye fly) kombi
neret med Store Bælts effek
ten (færre passagerer på in
denrigsruterne) er de væsent
ligste årsager til at Maersk Air 
Gruppens overskud for 1997 
blev ca. 12 % lavere end det 
for 1996, 104.680.000 kr. mod 
118.867.000. 

Alligevel betegnes resulta
tet som tilfredsstillende - og det 
er ikke noget vi selv siger, sag
de bestyrelsesformanden, di
rektør Bjarne Hansen, da han 
forelagde Maersk Airs års
regnskab. Det er noget, den 
øverste ledelse af vor ejer, A. P. 
Møller koncernen, mener, og 
det er nok noget nær den hø
jeste ros, man kan forvente fra 
det hold, fortsatte Bjarne Han
sen. 

Flere passagerer 

11997 fløj i alt 728.000 passa
gerer på Maersk Airs inden
rigsruter, ca. 1 O % mindre end 
i 1996. På udenrigsruterne var 
dertil gengæld en fremgang på 
23% til 744.000, hvoraf 70% 
benytter Billund. 

Sammen med Finnair igang
satte Maersk Air den 28. april 
en rute mellem København og 
Stockholm med tilsammen otte 
daglige afgange, men konkur
rencen fra SAS er hård, og be
lægningsprocenten er langt fra 
lønsom. Endvidere har Maersk 
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Air indgået code-share samar
bejde med Swissair om en dag
lig afgang København-Geneve, 
der flyves af Maersk og med 
Alitalia om ruten København
Milano, der flyves af det itali
enske selskab. 

En rute Billund-Bergen, der 
åbnede i marts, fik kun ringe 
søgning og blev nedlagt i ok
tober. 

Der blev i 1997 indsat min
dre flykapacitet til charterop
gaver, og passagertallet faldt 
følgelig med ca. 10% i forhold 
til 1996 til 446.000. 

Også på Maersks helikop
terflyvninger viste passager
tallet en lille tilbagegang, nem
lig på ca. 11 % til 138.000. Det 
skyldes at transportbehovet til 
offshore installationerne i 
Nordsøen var mindre end året 
før. 

Forsinkede leverancer 

I 1997 blev Maersk Air's flåde 
forøget med tre fabriksnye 
Boeing 737-500. Samtidig solg
tes fem Boeing 737-300, der 
imidlertid blev lejet tilbage for 
kortere perioder. Desuden blev 
en 737-500 solgt til det engel
ske datterselskab Maersk Air 
Ltd. 

Produktionsproblemer hos 
Boeing forsinkede den plan
lagte levering af de nye Boeing 
737-700. De to første, der skul
le være leveret i oktober 1997, 
kom først i marts i år! 

Forretningsjetflyet af typen 
HS 125 blev udskiftet med en 
Canadair Challenger CL-601-
3R. 

Ved årets udgang havde 
Maersk Air gruppen i alt 54 fly: 

16 Boeing 737-300 
13 Boeing 737-500 
7 Boeing 727-100QF 
6 Fokker 50 
3 BAG One-Eleven 
3 BAe Jetstream 
1 Challenger 
3 Super Puma 
2 Dauphin 

Hertil kommer to Boeing 
737 og to Fokker 50 fra det as
socierede selskab Estonian 
Air, hvor Maersk har en ejer
andel på 49%. 

14 Boeing 737 er udlejet til 
andre selskaber, 1 O til Deuts
che BA, to til VASP, en til Asi
ana (Korea) og en til Maersk 
Air Ltd. Endvidere er to Fokker 
50 udlejet til Estonian Air. 

Ved udgangen af 1997 hav
de Maersk 16 Boeing 737 i 

Nogle hovedtal (mlo.kr.) 

ordre, hvoraf fire -500 og fire 
-700 skal leveres i 1998. End
videre havde Maersk Air Ltd. 
afgivet bestilling på fem Can
adair Regional Jet, tre til le
vering i indeværende år. 

1997 var også året, da 
Maersk Air tog sin nye hangar 
i Københavns Lufthavn, Ka
strup i brug (den til venstre). 

Handlede 4, 1 mio. 
passagerer 

I 1997 overtog Maersk Air 
Lufthansas ejerandel af Co
penhagen Air Service (GAS) 
og ejer det nu 100%. GAS, 
der har 796 ansatte, .,handler" 
33 selskaber I Københavns 
Lufthavn Kastrup og ekspe
derede i 1997 4, 1 mio. pas
sagerer og 65.000 tons fragt 
og post. 

Alt i alt varder ultimo 1997 
ca. 2.200 ansatte i MaerskAir 
gruppen, hvortil kommer 380 
i Estonian Air og 230 i Maersk 
DFDS Trave! I/S. • 

1997 1996 
Nettoomsætning .............................. . 3.257 

445 
105 

1.621 
4.090 

906 

3.005 
428 
119 

1.383 
3.538 

830 

Resultat før finansielle poster .......... . 
Nettoresultat .................................... . 
Årets investeringer .......................... . 
Samlede aktiver .............................. . 
Egenkapital .. ................................... . 
Hensættelser ................................... . 669 665 
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Hvert andet år afholdes 
en international luft- og 
rumfartsudstilling (/LA) 
på Schonefeld Lufthav
nen i Berlin. 
Alle former for civile og 
militære fly var repræ
senteret på udstillingen, 
hvor der dagligt var 
mange timers flyve
opvisning. Vi vender i et 
kommende nummer 
tilbage med en nærmere 
beskrivelse af flere af 
nyhederne. 
Hererførstetoverblik 
over /LA '98 i billeder. 

Langt om længe er man politisk blevet enige om at 
starte produktionen af Eurofigther 2000. Her er den 
tyske prototype DAS med registreringen 98+30 ført 
skiftevis af testpilot John Turner fra British Aerospace 
og danskeren Chris Worning, testpilot hos Daimler 

' ' 

-------1 Benz Aerospace AG (DASA). 

Bell Boeing 609 er en civil udgave afV-22 Osprey tilt-rotor flye 
Med motorerne i lodret stilling starter og lander flyet som e 
helikopter. Når det er kommet i luften drejes motorerne trema 
til vandret flyvning. Det kan kun starte og lande lodret pga. d 
lange propel/rotorblade. 



Nej, billedet er ikke fra 1927. Svenskeren Pierre Hol/linder har bygget en 
kopi af Charles Lindberghs berømte Ryan NYP, der fløj fra New York til 
Paris uden mellemlanding i maj 1927. Flyet er bygget og registreret i 
Estland. 

Uni-Fly i Svendborg havde kort for inden udstillingen, som den 
første kunde, overtaget Eurocopter EG 120 OY.HJM på fabrik
ken i Frankrig. Se artiklen om OY-HJM andetsteds i bladet. 

MiG-29SMT er den nyeste udgave af MiG-29. Den er ombygget 
med yderligere to indvendige tanke, glascockpit og mulighed 
for lufttankning. Elektronikken er nu opbygget omkring Mil-Std-
1553 datastandarden, der muliggør anvendelse af NATO-stan
dard udstyr og affyring af både vestlig og russiske våbentyper. 
Ændringer der skulle forøge eksportmulighederne. 
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Angående behandlingen 
af vore museumsfly 
Af Ole Rossel, arkitekt MAA MDD 

Med ommalingen af Hunter E-
401 i Billund som seneste fejl
greb i behandlingen af vore hi
storiske militærfly er en dis
kussion om, hvad vi egentlig 
vil med disse fly, efterhånden 
påkrævet: 

Forsvarets praksis med at 
bevare fly til museumsbrug har 
gennem tiden været karakte
riseret af dels manglende in
teresse og dels manglende 
midler til formålet, hvorfor man 
som oftest har indstillet al ved
ligeholdelse ved udfasning og 
anbragt flyene udendørs med 
omfattende forfald som forud
sigeligt resultat. 

Således er en stor del af de 
fly, der i dag figurerer på lister
ne over museumsfly (bl.a. T-33, 
Meteor, F-86D, F-84G etc.), 
kraftigt korroderede, vanda
liserede og i så miserabel en 
tilstand, at det vil kræve en 
kolossal økonomisk og ar
bejdsmæssig indsats, hvis de 
skal genvinde fordums glans 
- hvor dette overhovedet er 
muligt. At vi endnu ikke har 
draget læren af dette, kan ses 
ved, at man stadig har "uden
dørs museumsfly" og gate
guards, hvorved man faktisk 
afskriver disse fly, heriblandt 
en del RF-84F og vores ene
ste Meteor N. F.Mk.11. 

F-100 

Tilsvarende savnes idag en 
væsentlig del af vore flytyper 
som følge af denne manglen
de bevaringspolitik. Man skal 
f.eks. ikke langt tilbage i tiden, 
før det offentliges mangel på 
visioner blev årsag til, at vi ikke 
mere disponerer over et af Fly
vevåbnets vigtigste fly gen
nem tiden: F-100D! Med lidt 
klar- og fremsyn kunne man 
ganskegivet i 1981 haveover
talt de amerikanske ejere til at 
bytte en af vore"lånte" F-1 00D 
med eksempelvis to af vore -
for egne midler anskaffede -
velholdte og operationelleTF-
1 00F, som de kunne have 
tildelt Tyrkiet. 

Ironisk nok strandede en af 
vore F-100D (G-290) i Italien 
på vej til Tyrkiet og kom på det 
italienske (!) flyvevåbens mu
seum! Samme mangel på vi
sioner og format fristede Dan
mark til i 1975 at sælge samt
lige tilbageværende Hunters 
(inkl. vore tosædere) på nær 
E-401 for et relativt ringe beløb. 
Noget, der sættes i relief af den 
efterfølgende mangel på inter
esse for en rimelig behandling 
af denne ene. 

Tøjhusmuseet har ganske 
vist gennem tiden opbevaret 
nogle få vigtige fly indendørs, 

og med Flyvevåbnets vågnen
de historiske interesse er der 
sat en del af de nyere fly af til 
museumsbrug (F-35 og F-104), 
men ellers har det stort set 
været overladt til privat initiativ 
at få vore historiske fly under tag 
og etablere museer (eks. Bil
lund, Egeskov, Stauning) eller 
museumslignende arrange
menter på benene (eks. Nord
sjællands Flymuseum), ofte 
støttet af en lokal entusiast
skare, der her-med resultater, 
der strækker sig fra det accep
table til det helt groteske - har 
haft frie hænder til at pusle med 
Forsvarets fly uden opsyn og 
indblanding fra folk med be
sværlige ideer omkring auten
citet og historisk nøjagtighed. 

Listen over mishandlede fly 
er lang og deprimerende - og 
kan nu som nævnt desværre 
suppleres med eneste tilbage
værende eksemplar af Flyve
våbnets vel nok smukkeste fly 
gennem tiden: 

Hunter E-401 

Ved ommalingen af Hunter E-
401 er der begået stort set alle 
tænkelige fejl. Efterfølgende 
beskrivelse oplister nogle af 
de mest iøjnefaldende af disse. 

"Man" har, med uvist man-

dat og begrundelse, besluttet, 
at E-401 skulle føres tilbage til 
den bemaling, den havde i sin 
første tjenestetid (sidste halv
del af halvtredserne), d.v.s. 
med haleplaceret nummer og 
typenummer 47. Visdommen i 
en sådan beslutning er natur
ligvis betinget af forståelsen 
for, at flyet også teknisk (i det 
mindste udvendigt) føres tilba
ge til denne periode for at be
vare dets integritet, d. v.s. at E-
401 eksempelvis skulle have 
afmonteret gun blast deflec
tors, tilbagedateret antenne
udrustning, afmonteret kob
ber-strips (lynafledere) på 
pylontanke, apr. hale-bumper i 
stedet for målslæbningsbeslag 
etc. etc. for at repræsentere den 
valgte periode. Intet af dette er 
sket. Det naturlige valg havde 
seMølgelig været sidste halvdel 
af60'erne,hvordettekniskmod
nede fly havde sin nuværende 
ydre fremtoning, og fremstod i 
en - i manges øjne - langt 
smukkere bemaling end både 
det tidligste bemalingsskema 
og den grønne Standardmaling 
1967. 

Ud fra det valgte skema er 
flyets grundbemaling forkert, 
idet farvegrænser mellem grå 
og olivengrøn er "bløde", hvor 
de i det tidligste skema var helt 

Hunter E-419 i den »klassiske« bemaling i 1964, hvor de var smukkest. Sådan kunne E-401 genskabes - sammenlign med billederne 
af E-401 i dag. (foto: Claus Jensen) 



Næsen af E-401. Bemærk 
bl.a. sortmalede gun blast 

def/ectors, advarselstrekant 
af forkert type etc. 

skarpe. Undersidens alumini
ums farve er for blank, for mørk 
og ujævn og "skjoldet" m.h.t. 
glans og overfladekvalitet 
(som resten afflyet). Flyets ha- } 
lenummer 401 er kun ca. 60% ~ 
af den korrekte størrelse, f 

:l hvilket bl.a. resulterer i, at det j 
ikke når ned over den alumini
umsfarvede underside, som 
oprindeligt. Flynummer 01 på 
næsehjulsskærmen er fejlag
tigt udført med de i dag brugte 
tal. 

Flyets kokarde på kroppen 
er korrekt, mens flaget på ha
lefinnen og kokarder på vin
gerne er de til SM/67 hørende 
små udgaver! - er der mon intet 
"helligt" for disse folk?!? 

Flyet er udstyret med en 
"Lørn" på halefinnen (tilmed i 
forkerte farver). "Lørnen" kom 
først til på finnen efter bema
lingsskemaet med halenum
mer og da i begyndelsen på 
hvidt skjold!. For at fuldende 
miseren er ESK724's motto til
føjet under "Lørnen" - formo
dentlig inspireret af det første 
eskadrilleskjolds kortvarige 
placering på flyets næse, hvor
under der var et bånd med 
motto. Udstødningsringen og 
halefinnens antennekappe er 
begge malet højglans sorte, 
hvor den første var umalet me
tal og den sidste sort silke
glans glasfiber (før udskiftnin
gen med en aluminiumskap
pe). UHF-antenner og næsens 
radarkappe er ligeledes malet 
højglans sorte - i så tykt et lag, 
at malingen danner "guirlan
der". Advarselstrekantfor kata
pultsæde er af en type, som al
drig har siddet på en dansk 
Hunter (ej heller på noget an
det dansk fly, mig bekendt). 
Gun blast deflectors er malet 
blanksorte (måske et forsøg 
på at få dem til at ligne de op
rindelige gennemføringer?). 
Pylontankene er lysegrå {lyse
re end flyets grå) og mangler 
aluminiumsfarvet underside. 
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Betjeningstekstfelter og -
symboler mangler helt eller er 
af forkert type etc. etc. 

E-401 er med andre ord 
blevet reduceret til et legered
skab, hvor ressourcerne kun
ne have været anvendt på at 
restaurere flyet med værdig
hed. 

Man må formode, at E-401 
stadig administrativt hører un
der Flyvevåbnets Historiske 
Samling, og at FHS næppe 
kan tillade, at noget sådant 
sker, uden at der sættes den 
fornødne ekspertise på. Man 
må følgelig gå ud fra, at FHS 
har været uvidende om denne 
ommaling. Hvis der således er 
tale om "privat" initiativ, græn
ser det til (utilsigtet) hærværk 
- igen muliggjort af manglende 
styring og e,,dnu et ærgerligt 
resultat af dette mærkelige 
danske ambitionsniveau m.h.t 
vore museumsfly. Da der næp
pe kan forudses midler eller 
kompetent personale sat af til 

E-401 etter ommaling i ~ 
Billund. Bemærk lille flag, } 

flynummer, »/ørn«, sort ~ 
i 

udstødningsring samt :i:: 

malerarbejdets kvalitet. i 

en genopretning foreløbig, må 
vi nok indstille os på, at der går 
lang tid, før vi har en Hunter at 
udstille i en tilstand, vi kan væ
re bekendt! 

Fremtiden ..... ? 

Modsat vore nabolande, hvor 
flymuseer trives og hvor fly 
bliver restaureret efter alle 
kunstens regler, har vi herhjem
me en noget betændt situation, 
præget af lang tids indbyrdes 
kiv, manglende styr på udstil
lingsobjekterne og manglende 
økonomisk opbakning fra de 
folkevalgte, der - alt imens de 
uddeler hundreder af millioner 
af skattekroner til tempelud
videlser for den etablerede 
kultur - ikke har øje for bevarel
sen af fly. 

For at få lidt hul på bylden 
kunne vi selv til en begyndelse 
diskutere, hvordan flyene bør 
restaureres. Hvis vi er tilfredse 
med dem som paralleller til 

indholdet af et vokskabinet, 
hvor nogle figurer ligner bedre 
end andre - så er ovenfor be
skrevne ambitionsniveau sik
kert passende. Så kan de som 
turist- og udflugtsattraktioner 
konkurrere med minigolfbaner 
og vandlande - med stærkt 
reduceret værdi som muse
umsfly. 

Hvis man på den anden 
side betragter disse fly som 
historisk kildemateriale til nu
og fremtiden om Forsvarets 
flyvende materiel, så er der 
ikke noget alternativ til at 
genskabe flyene nøjagtigt i 
deres operationelle skikkelse. 
At gradbøje "autencitet" er 
meningsløst! 

Derfor må der først og frem
mest arbejdes målrettet på at 
få flyene anerkendt som beva
ringsværdigt museumsmateri
ale på linie med skibe, tog, 
bygninger og andre tegn fra 
vores tid til kommende gene
rationer. Principielt er der kun 



ringe forskel på et kampfly og 
et vikingeskib - de er begge re
præsentanter for det ypperste 
i våbenteknologi, anvendt her 
i landet i hver deres periode og 
som sådan en del af vores hi
storiske arv, med samme be
varingsværdi for eftertiden. 

Reaktioner ønskes 

Flyene må derfor beskyttes 
mod usaglige indgreb. Det må 
være lige så utænkeligt at 
overlade vore fly til folk uden 
tilstrækkelig viden og vilje til 
nødvendig research, som det J 
er at overlade restaureringen 6 
af vikingeskibet til den lokale ~ 

snedker - og der bør snarest 
etableres et effektivt styrings
organ med baggrund i eksakt 
viden om flyene. Der er ingen 
tekniske hindringer for, at dette 
kan lade sig gøre. Vi har eller 
kan endnu skaffe al den nød
vendige viden om de fleste fly. 
Afrensningsteknik, malingsty
per, fastlæggelse og detalje
ring af bemalingsskema og 
beskiltning etc. må tage ud
gangspunkt i originale specifi
kationer og arbejdsbeskrivelser 
(med opdateret viden om pro
cesser og materialer) samt -

F-100O G-303 fra ESK730 i 1977. Dette fly blev sammen med de resterende D'ere overført til 
Tyrkiet i 1981, og typen kan nu kun opleves på udenlandske museer! 

nok så vigtigt - i fotoregistre
ringer af tjenstgørende fly, så
ledes at man undgår at genta
ge fejl som E-401. 

Den indstilling må revide
res, at flyenes istandsættelse 
til udstillingsbrug kan accele
reres på bekostning af autenci
tet. Processen må styres kom
promisløst hen mod en gen
oprettelse af årtiers forsømme!-

ser, så flyene genvinder deres 
operationelle fremtræden, uan
set hvor længe denne proces 
varer. Arbejdet med restaure
ringen afflyene kan faktisk med 
stort udbytte gøres synligt for et 
publikum under kontrollerede 
former. 

Jeg håber at se nogle reak
tioner på dette indlæg fra 
FLYV's læsere, og jeg vil op-

fordre dem, der har indflydel
se på disse sager - ikke mindst 
FHS - til at udlægge den aktu
elle eller påtænkte bevarings
politik, om en sådan haves. 
Som håbløst nidkær pernitten
gryn tilbyder jeg for mit vedkom
mende fortsat varmt engage
ment i, hvorledes flyene restau
reres og indsigelse, når der 
trædes ved siden af! • 

Overtrædelser af luftfarts
lovgivningen 
Statens Luftfartsvæsen har i 
Efterretninger for Luftfarende 
nr. 2/98 af 29. januar udsendt 
en oversigt over domme og 
udenretlige bødevedtagelser 
for 1997. Offentliggørelsen 
finder sted for at illustrere 
praksis inden for området. I 
det følgende er kun medtaget 
et uddrag af dommene og de 
udenretlige bødevedtagelser. 

Domme 

- For ikke at have indsendt sin 
logbog til kontrol trods gentag
ne opfordringer. Bøde kr. 500. 

- En pilot havde med et ul
tralet luftfartøj overfløjet eller 
fløjet nærmere end 150 m fra 
en sportsplads, hvor 25-30 
mennesker var forsamlet. Ret
ten fandt, at 25-30 mennesker 
forsamlet på en sportsplads 
er en større menneskemæng
de. Bøde: kr. 2.000. 
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- For at have fløjet i luftrums
klasse C uden fornøden kla
rering. Bøde kr. 2.500. 

- Piloten havde inden en er
hvervsmæssig rundflyvning 
glemt at fjerne en hjemme
lavet rorlås, hvilket medfør
te at flyet havarerede. Ret
ten fandt, at piloten hverken 
havde forberedt flyvningen 
tilstrækkeligt grundigt eller 
sikret at luftfartøjet var luft
dygtigt. Bøde: kr. 5.000 og 
betinget frakendelse af certi
fikat. 

- Piloten måtte nødlande på 
grund af manglende brænd
stof. Piloten havde ved doms
afsigelsen ikke gyldigt certifi
kat. Bøde: kr. 4.000 og betin
get frakendelse af retten til at 
erhverve certifikat. 

- Piloten havde udført flyvning 
uden inden for de seneste 12 
måneder at have haft en 
flyvetid på mindst 10 timer, 

eller inden for samme perio
de at have aflagt PFT til A
certifikat. Bøde: kr. 3.000. 

Udenretlige bøde
vedtagelser 

- Flere piloter havde benyttet 
deres certifikater uden at der 
forelå en helbredsmæssig 
godkendelse. En enkelt hav
de endda tidligere fået bøde 
for tilsvarende overtrædelse. 
Bøder op til kr. 1.500 

- En UL-certifikatindehaver 
havde ikke aflagt behørigt 
PFT inden for de forudgåen
de 24 måneder. Den pågæl
dende havde tidligere fået 
bøde for en tilsvarende over
trædelse. Bøde: kr. 1.500. 

- På baggrund af en henven
delse fra de tyske luftfarts
myndigheder erfaredes det, 
at en pilot havde gennemflø
jet et (militært) restriktions-

område, der var aktivt. Skyd
ningen måtte indstilles, og et 
målbugseringsfartøj måtte 
gå i ventemønster. Bøde: kr. 
3.000. 

- En pilot havde lettet fra en 
flyveplads i en ringere sigt
barhed end den i BL 7-1 
krævede på 3 km for luft
rumsklasse G, idet kontrol
zone ikke var etableret. Bø
de: kr. 3.000. 

Udover de i EFL 2/98 an
førte domme og bødevedta
gelser er der i løbet af 1997 gi
vet 40 påtaler for overtrædelse 
af luftfartslovgivningen. Heraf 
var 15 påtaler for manglende 
helbredsmæssig godkendelse 
og manglende flyvetid eller 
PFT. • 
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Florida Air 
National Guard 
Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Luftforsvaret af USA er betro
et det flyvende hjemmeværn 
-Air National Guard. Den syd
østlige del har 125'th Fighter 
Group bestyret med F-102, F-
106 og F-16ADF fra Jackson
ville International Airport i Flo
rida. 

De har haft en forpost ud
stationeret på Homestead 
AFB syd for Miami i mange år, 
kun et stenkast (300 km) fra 
Havanna. 

Cuba har Latinamerikas 
bedst armerede flyvevåben 
med anslået ti MiG-29, 90 MiG-
23 og 150 MiG-21 og var før i 
tiden veltrænet og slagkraftigt. 
Men om de overhovedet har 
brændstof at fylde i tankene i 
dag er et godt spørgsmål. 
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Nærbillede af Jaguaren med 
Chuck lckes navnetræk. 

Nyeste fly hos "Jacksonvil-
1 e Jaguars" er McDonnell 
Douglas F-15A og tosædede 
F-15B. Uden de sædvanlige 
store støtteforanstaltninger har 
de i april lavet nogle mini
deployeringer til Europa med 
2-3 fly ad gangen. 

En jaguar med to haler. Oberst 
Chuck lckes F-158 76-0125 
tager sig standsmæssig ud: 
''Jacksonville Jaguars" i guld
skrift og en gylden jaguar, der 
slår ud med poten. Den er kom
met den lange vej over Island 
til Karup den 23. april ifølge 
med F-15A 75-0049. 

Stephan Auer 
F1rst0fficer 
LaudaAir 

John Barbas 
Captain, Right Tramer 

USAmmys 

Barry Rochc 
Pilot 

Perroleum H,Ucoprers Ine. 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FOR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J- l/M-1/F- l visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE W1LL. 

SIERRA ÅCADEMV OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 

OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 
Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 

Web: www.sierraacademy.com 
Emml: adm1ss10ns@s1erraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechanic & Dispatcher Training Programs a/so avai/ab/e. 

-er på demonstrationstur i 
Danmark d. 11. - 1 
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Af Finn Larsen 
Der var stor interesse for EG 120 OY-HJM p/J. Luft- og rumfartsudstillingen (/LA) i 

Berlin. Her ses den under præsentationsflyvningen. Foto: Knud Larsen. 

Torsdag den 7. maj var 
en stor dag for Uni-Fly 
i Svendborg, da det 
som det første helikop
terfirma i verden fik le
veret den første EC 120 
fra Eurocopter. 

Unl-Fly 
Overdragelsen fandt sted ved 
en lille ceremoni på Eurocop
ters fabrik i Marseille. Ceremo
nien markerede afslutningen 
på en spændende uge for Uni
Flys direktør Bjarne Petersen 
og chefinstruktør Ove Dalby. 
Efter overdragelsen og en 
flyvetur på 7 timer 20 min kun 

afbrudt af en overnatning og 
tankning i Dijon og en tankning 
i Køln, kunne Ove Dalby så 
lande dagen efter ved Uni-Flys 
hangar i Svendborg. 

Uni-Fly, der blev startet af 
Bjarne Petersen i 1969 med en 
Hughes 269A OY-HAB har si
den starten opereret 19 for
skellige helikoptere: En Bell 
47G-5, syv Hughes 300, fire 
Hughes 500, en MD 520N, fem 
AS 350 og nu en EC 120. 

Kursus 
Omskolingen til den nye heli
kopter var startet allerede i fe
bruar med en uges teknisk kur
sus på fabrikken i Marseille. 
Det var så meningen, at de ef
ter dette kursus skulle på be-

gynde selve omskolingen, 
men problemer med at få heli
kopteren færdigudviklet gjor
de, at leveringen måtte udsæt
tes til starten af maj. Så det var 
to meget spændte piloter, der 
mødte op på fabrikken man
dag den 4. maj for at påbegyn
de selve omskolingen. 

Ove Dalby, der har over 
13.000 timer i helikopter, skul
le som den første omskoles til 
den nye helikopter. Han er i for
vejen godt kendt på fabrikken, 
da han som den første dansker 
blev omskolet til AS 350. 

Omskolingen forløb på den 
måde, at først var han ude at 
flyve et træningspas, og når 
det var afsluttet, så fløj Bjarne 
Petersen det samme pas bag
efter. 

Ved overdragelsen p/J. fabrikken i Marseil/es ses Bjarne Petersen som nr. 3 fra venstre og Ove 
Dalby som nr. 5. 

Så efter tre dages omsko
ling kunne Ove Dalby og Bjar
ne Petersen kalde sig verdens 
første JAR 27 piloter, og de to 
første som har lov til at flyve 
EC 120 i verden, når vi ser bort 
har Eurocopters testpiloter. 

JAR27 
Eurocopters EC 120 er der før
ste helikopter, der er udviklet 
efter JAR 27 og lever fuldt op 
til alle krav som er stillet efter 
disse normer. Hvilket fabrikken 
fik bevis for under en af de 
sidste testflyvninger med den 
ene af prototyperne. Denne 
helikopter totalhavarerede, 
men hele kabinen var stort set 
uskadt og efterfølgende tests 
af den havarerede kabine har 
vist, at den er meget stærkere 
end de mest optimistiske be
regninger, som var blevet lavet 
på den. 

En anden ting som er helt 
unik ved EC 120 er dens me
get lave støjniveau. Deter nu 
den helikopter i verden som 
har det laveste støjtal. Under 
arbejdet med at udvikle heli
kopteren er det lykkedes for fa
brikken at komme under JAR 
27's krav for støj med mere end 
6dB. 

EC 120 er også den første 
helikopter der leveres medTur-
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bomecas nye Arrius 2F motor, 
der har en ydelse på max 504 
hk. Turbomeca er så sikker på 
denne nye motor at de yder en 
garanti på 2.500 timer eller tre 
år. 

V.E.M.D. system 

Helikopteren er også den før-
ste som er udstyret med det 
nye V.E.M.D. (Vehicle and En-
gine Multifunction Display) sy-
stem. Til systemet er der koblet 
to Active Matrix Liquid Crystal 
Displays, der er placeret lige 
foran piloten. Dette system gør 
at det er meget let for piloten 
at følge med i alt hvad der sker 
i helikopteren både under op-
starten, under selve flyvnin-
gen og bagefter når papirar-
bejdet skal gøres. 

Opstart 

MedVEMD systemet i helikop-
teren kan piloten indtaste den 
vægt som helikopteren skal 
løfte, og computeren vil så be-
regne hvor lang tid den kan 
flyve med den brændstof, der 
er i tanken. 

Under opstart viser det ene 
display motortemperatur (T 4), 
motorydelse i % NG, torque 
(TQ, udvendig temperatur, 
bleed air samt brændstof. Det 

- . -

~ .. .,,. · .. 
~ I 

Pipc,r Sar.dDga li HP 

andet display viser olietryk, nings længde og hvor mange 
olietemperatur, fuel flow samt cycles motoren har og om hvor 
den flyvetid der er tilbage. Det varm den har været. Systemet 
viser også hvor mange volt og fortæller også om motoren har 
ampere generatoren giver. været overbelastet under 

Når opstarten er færdig , turen. Hvis den har det fortæl-
skifter det øverste display au- ler computeren dig om det er 
tomatiskovertil kun at vise FLI T 4, NG ellerTQ, der har været 

(First !imitation indication) over limit. Den fortæller dig om 
nemlig en sammensmeltning hvor lang tid det varede og 

afT 4, NG ogTQ således at pi- hvor meget det var over i pro-
loten nu kun skal følge med på cent. 
et instrument. Dette instru- EC 120 er så stor en suc-
ment viser nu hvor meget pi- ces at Eurocopter allerede nu 

loten kan tillade sig at presse kan melde udsolgt af de tre 
motoren. Vil man følge med i næste års produktion. På 
de forskellige værdier for T4, grund af udviklingsproblemer 
NG ogTQ, skal man se ved si- er de bagefter med produktio-
den af viserinstrumentet, for nen, og dette har gjort, at de 

her står de med tal i displayet. var nødt til at leje Uni-Fly's he-

Systemet overvåger kon- li kopter til fremvisning på ILA i 
stant alt i helikopteren og vil Berlin. 
øjeblikkelig fortælle hvis der er 
noget der ikke er som det skal Fremtiden 
være. Dette kan f.x .. være at 
man har glemt at lukke døren Så snart helikopteren kom 

ind til bagagerummet eller hvis hjem fra Berlin indgik den i Uni-

den går op under flyvningen. Fly's daglige arbejde med at 
lave inspektion af det danske 
naturgasnet, lave ledningsins-

Flight report pektion af de danske højspæn-

Efter en flyvning kan piloten så dingsledninger, gødske plan-
gå ind i systemet, hvor man tager og skove samt ikke 
kan få alt at vide omkring turen. mindst flyve for de danske TV-
Det fortæller blandt andet om stationer, som i stadig større 

det totale antal flyvninger heli- omfang benytter sig af luftbil-

kopteren har lavet, flyvetimer leder til deres TV-transmissio-

total, den netop afsluttede flyv- ner. Her trækker de på firmaets 

~- ...., .. r-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Eurocopter EC 120 
Motor: En Arrius 2F 504 shp 

Max. startvægt .............. 1680 kg 
Rejsehastighed ............ 235 km/t 
Tophøjde ..................... 20.000 ft 
Stigehastighed ......... 1350 fVmin 
Aktionsradius ................. 7 43 km 
Flyveticl v/100 km/t ..... 4 t 12 min 
Besætning ........................ 1 pilot 
Passagerer ............................... 4 

ekspertise og store erfaring, 
som er blevet opbygget gen-
nem mere end 30 år i bran-
chen. • 

~ 
Forevisning på Arnborg af 

ASW27 
Gerhard Waibels sidste nye konstruk-
tion i 15 meter-klassen - afløseren for 
ASW 20. Mød Gerhard Waibel på 

Arnborg i dagende 11.-12. juli 1998. 

Få tilsendt brochuremateriale på 
forhånd. 

ALEXANDER SCHLEICHER 
SEGELFLUGZEUGBAU 

Erik Hoften 
llf Jfax 45 42 01 05 

E-mail: eh@image.dk 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

1998 Piper Archer III 

Plper Semlnole 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca V 

• og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 
bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra digl 

-#AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

- ~ . .... .. 
~ ~ -~ -- , 

I 

.• 

PiperArrow Piper Warrior 111 Plper Saratoga II TC 

Piper Garanti: 

• 

Piper Archer 111, s/n 176, som 
er den sidste Archer III, vi kan 
fa i år, er klar til levering fra 

fabrikken i Vera Beach ultimo 
september. Resten af Archer III 

produktionen for 1998 er udsolgt. 

Deadline for valg af interiør, 
exteriør og kendingsbogstaver for 

sin 176 er 18. juli 1998. 

Valget kan 
endnu nå at blive Jereslll 

Alle nye P1pc1 fly blive, lc.·e, et med c11 udvidet to ars "Spinncr to Tail" garanti. s0111 gives "f hc11holdsv,s PIPER. 
Textr 011 Lyco111111g. Teledyne Co11t111ent.1I, H.11 tzcll Pr opcller og Bendrx K,ng 

Dit lokale P1per Service Center vil kunne /ose ethvert problem. som matte opsta. So enkelt og so fuldstændigt er det. 



Ny Hercules i Danmark 

i Den nye C-130J med 
s seksbladede kunststofpro
~ peller. Flyet har den civile 
I --'""------------------~---------------- ~ registrering N4099R. 

Af Knud Larsen 

Lockheed Martin's WorldTour 
1998 med den nye C-130J 
Hercules begyndte den 6 . 
februar. Turen er gået gennem 
23 lande i Mellemøsten, Syd
amerika og lande langs Stille
havet. Europaturen begyndte 
på ILA '98 luft- og rumfartsud
stillingen i Berlin midt i maj. 
Den 27. maj var den på Flyve
station Værløse. 

Siden produktionen be
gyndte i 1955 er der solgt over 
2.100 fly til 65 lande, hvor de 
benyttes til alle mulige opga
ver. Det danske flyvevåbens 
tre C-130H, der blev anskaffet 
i 1975, er ved at gennemgå et 
Avionics Update Program, 
hvor stort set alle kommunika
tions- og navigationssystemer 
udskiftes eller modificeres (se 
Flyv nr. 5/98). 

Nyhederne 

De ydre mål har ikke ændret 
sig, så ved et hurtigt kik synes 
den eneste udvendige ændring 
at være at motorerne er ud
styret med seksbladede pro
peller. Men også motorerne er 
udskiftet. De fire T-56 motorer 
er erstattet af Allison AE 
21 00D3 turbopropmotorer, der 
giver 29 procent mere træk
kraft, skønt de bruger 15 pro-

Det nye cockpit, hvor brug af computere overflødiggør navigatør og flight engineer. (fabriksfoto) 

cent mindre brændstof. Hver 
motorerflatratedtil4.591 SHP. 

I cockpittet er der flere æn
dringer. Instrumentpanelet be
står nu hovedsageligt af fire 
store LCD displays visende 
flyveinstrumenter, navigati
onsoplysninger, radarbillede 
etc. Hver pilot har Head Up 
Display (HUD) visende alle 
nødvendige oplysninger, så 
hele missionen kan flyves gen
nem HUD. To computere, der 
kører parallelt, har automatise
ret de fleste af de funktioner 
navigatøren og flight enginee
ren tidligere udførte. Flyet kan 
nu flyves af kun to piloter og 
en loadmaster. 

C-130J leveres også i en 
,.-30"-udgave, der har en 4,5 m 
længere krop. Der bliver så 
plads til syv palletter i stedet 
for fem. 

Lockheed Martin fremhæ
ver, at den nye J-model sam
menlignet med den tidligere E
model har 40 procent større 
operationsradius, 40 procent 
højere rejsehøjde, 50 procent 
reduktion af stigetiden til rej
sehøjde, 21 procent forøgelse 
af tophastigheden samt 41 
procent reduktion i startløbet. 

Foreløbig har Royal Air For
ce i England, Royal Australian 
Air Force, ltalian Air Force og 
U.S. Marine Corps afgivet or
dre på den nye model. Leve
rancerne, der er stærkt forsin
kede, forventes at begynde i 
tredje kvartal i år. • 
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Dødsfald 

Kaptajn A.H. 
Mathiesen 
Den 27. februar døde kaptajn 
Aage H. Mathiesen, 87 år gam
mel. Han var uddannet somfly
tekniker i Marinens Flyvevæ
sen, blev overført til Flyvevåb
net i 1950 og arbejdede i ad
skillige år med Hærens fly (han 
fik i 1958 til opgave at indrette 
et værksted for Piper Cub på 
Vandel). 

"Thies" fungerede i flere år 
som militær slæbepilot på KZ 
VII, bl.a. ved DM og de store 
svæveflyvelejre på Vandel, og 
han svævefløj også selv. Han 
var æresmedlem aNejle Svæ
veflyveklub. 

Luftkaptajn 
Hans Hesdorf 
Tidligere luftkaptajn Hans 
Hesdorf døde den 16. maj, 79 
år. Hesdorf uddannedes civilt, 
fik A-certifikat i 1947, Bi 1949 
og C i 1951. Hans professio
nelle flyvekarriere begyndte 
med rundflyvning i Kastrup. 
Han ansattes i 1952 som pilot 
i Zoneredningskorpsets flyve
tjeneste, hvor han var chefpilot 
i 1956-1957.1 sommeren 1957 
fløj Hesdorf isrekognoscerin
ger med bl.a. OH 89 Rapide på 
Mestersvig, Østgrønland for 
Nordisk Mineselskab. Efter 
uddannelse i England blev han 
styrmand i Middle East Airli
nes, hvor han fløj DC-4 på lang
distancer. Efter seks måneder 
kom han til et nystartet tysk 
selskab, Continentale Deut
sches Flugdienst, der fløj for FN 
i Congo. Han fløj med promi
nente personer som Katanga
lederen MoiseTshombe og ge
neralsekretær Dag Hammer
skjold. Hesdorf sluttede sin 
flyvekarriere i 1963. Sine ople
velser har han beskrevet i bo
gen The Congo Tragedy. Til 
1982 virkede Hesdorf i Tysk
land som flyvekonsulent for bl.a. 
Christian Rovsing A/S, Marco
ne Avionics m.fl., hvorefter han 
vendte hjem til Danmark. 
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70år 
Fotograf Erik 
Hallstrøm 
Fotograf Erik (Jensen) Hall
strøm, der fylder 70 år den 5. 
juli, aftjente sin værnepligt ved 
det Hærens Flyvertroppers 
første hold efter Befrielsen på 
den forlængst forsvundne 
Lundtofte Flyveplads. 

Som indehaver af firmaet 
Scandia FotQ, i mange år SAS 
"hoffotograf', har han tilbragt en 
stor del af sit liv i Københavns 
Lufthavn Kastrup med at foto
grafere begivenheder i lufthav
nen, bl.a. masser aNIP-passa
gerer. Sin negativsamling, et 
enestående kulturhistorisk ma
teriale, har han overdraget til 
Det Kongelige Bibliotek 

Udnævnelser i Flyve
materie/kommandoen 

Afdelingschef 
John Prag 
John Prag er tiltrådt som chef 
for Flyvematerielkommando
ens signaltekniske afdeling. 
Han er 53 år, uddannet som 
akademiingeniør (elektro
svagstrøm) og har aftjent sin 
værnepligt som løjtnant i Fly
vevåbnet. 

Prag, der kommer fra et job 
som partner i konsulentfirma
et Transform IT, har bred er
hvervserfaring. 

Han har bl.a. været admini
strerende direktør i Crone & 
Koch edb, underdirektør i ØK og 
projektchef i Mentor Informatik. 

Afdelingschef 
O.K Ettrup 
Flyveteknisk afdelings nye 
chef, Ole Kristian Ettrup, er 48 
år og har tidligere været ansat 
i Flyvematerielkommandoen 
(FMK) som chef for Våben
materielsektionen 1992-1995. 

Han er uddannet som offi
cer ved Hærens Officersskole 
og som ingeniør med speciale 
i aerodynamik og våbenteknik 
ved den svenske militærhøj
skole, ligesom han har gen
nemgået NATO Defence Col
lege. Han kommer fra stillingen 
som chef for Driftsteknisk Af
deling i Søværnets Meteriel
kommando, som han har be
klædt siden 1995 og har også 
været marketingchef i DISA 
Systems Group. 

Den nye redaktør 

Knud Larsen (53) har interesseret sig for flyvning siden sin 
barndom, stærkt hjulpet på vej af bøger skrevet af Flyv's 
første redaktør John Foltmann. Efter skolegangen var en 
levevej i Flyvevåbnet naturlig, dog ikke som pilot men som 
radiotelegrafist, heraf otte år i Eskadrille 721 og 722 i Vær
løse. 

Efter en EDB-uddannelse blev det til 17 år i denne bran
che i det civile liv. I begyndelsen af 80-erne var han formand 
for Dansk Motorflyver Union og i en årrække medlem af 
Flyv's redaktionsudvalg. 

Hans første artikel i Flyv blev bragt i 1985, og det er gen
nem årene blevet til mange artikler om mange forskellige 
emner. Efter ansættelsen i Kongelig Dansk Aeroklub greb 
arbejdet med Flyv mere og mere om sig, først som korrek
turlæser og senere som redaktionssekretær. 

Han er merkonom i Organisation/Strategi og i Databe
handling og har flyvercertifikat til en- og tomotoret fly. 

DANMARK 
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi deltager i 
internationale forhandlinger 

om luftfartsspørgsmål i 
Europa og på verdensplan 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 . Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 
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Pinse i Tirstrup 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Søndag den 31. maj 1998 kl. 23.59 indstillede 
Flyvevåbnet alle aktiviteter på Flyvestation Tir
strup, hvorefter Arhus Lufthavn overtog hele 
det operationelle ansvar for flyvningen. 

Depotområde Tirstrup 

Pinsen 1998 var en bevæget 
receptionernes tid i Tirstrup. 
Solen strålede, orkestret spil
lede "When you're smiling" og 
en masse mennesker gik fak
tisk rundt og smilede fredag 
den 29. maj, da forsvaret mar
kerede lukningen af Flyvesta
tion Tirstrup med parade og en 
mindre flyveopvisning. 

Kunne man andet end smi
le, når den store hangar var så 
fuld af tidligere ansatte, gamle 
venner og den lille skare, der 
har passet lokaliteterne til det 
sidste? 

Der var ellers grund nok til 
at lade sindet fyldes med ve
mod, for det er svært at accep
tere, at Tirstrup ikke længere 
er en flyvestation men "Depot
område Tirstrup" administreret 
af Prinsens Livregiment. 

Flyvestationens sidste chef, 
OberstløjtnantVon Carstensen, 
konstaterede i sin afskedstale, 
at fredelige danskere under en 
storkonflikt kunne komme op at 
slås om mælk i Bilka - måske 
man derfor engang i fremtiden 
ville finde ud af, at flyvestatio
nen aldrig skulle have været 
nedlagt! Det er svært at garan
tere, at verden omkring os for
bliver fredelig. 

Århus Lufthavn 

Tirsdag den 2. juni blev den 
nye tingenes tilstand også 
markeret på den anden side af 
startbanen. Her har Aarhus 
Lufthavn fået Ole Paaske som 
ny direktør og har overtaget 
ansvaret for flyveledelse, 
brand- og redningstjeneste, 
vejrtjeneste samt baner og al 

Lufthavnsdirektør Ole Paaske (tv) og Poul Stenbøg modtog 
hver et gavekort på et spring med Århus Faldskærmsklub -

en af de GA-brugere, der håber på et forsat 
godt ægteskab med lufthavnen. 
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den teknik, der bruges i forbin
delse med flyoperationerne. 

Afgående direktør Poul 
Stenbøg holdt afskedsrecep
tion, som var krydret med op
visning udført af Århus Fald
skærmsklub og præsentation 
af den nye civile brand- og red
ningstjeneste. Poul Stenbøg 
fremhævede selv i sin tale, at 
Århus Lufthavn i virkeligheden 
burde ligge et helt andet sted. 
Synspunktet har gennem de 
sidste par måneder givet an-

Stenbøgs store dag! Her er 
børnebørnene netop landet efter 

en rundflyvning med North 
Flyings PA-31. 

ledning til megen debat helt fra 
spidsen af Djursland til dybt 
ind i det mørkeste Århus. Ole 
Paaske har indledt sin karriere 
med at analysere, hvilke for
ventninger omverdenen har til 
lufthavnen og håber på at få 
etableret flere udenrigsruter. 

Tirdag d. 2 var der dog først 
og fremmest sat fokus på Poul 
Stenbøg og hans indsats gen
nem 14 år samt - ikke at for
glemme - en velassorteret buf
fet! 

Programmet afsluttedes 
med rundflyvning i North Fly
ings PA-31 eller Sun-Airs Jet
stream 41 efter eget valg. So
len brød efterhånden gennem 
de mørke, lave skyer, der hav
de forhindret opvisningens 
tandemspring, og det var som
mer, da gæsterne trak sig til
bage. Må der gå lang tid, in
den det bliver efterår for Tir
strup! • 
Fanen rulles sammen for sid
ste gang på Flyvestation Tir
strup. 



Kommentarer 

Byggeår og seneste uden-
landske registreringsbeteg-
nelse for de under Tilgang 
nævnte fly: 

GRE 1985 N54026 
HET 1996 YR-ANA 
HIB 1984 D-HCED 
HJM 1998 -
JRF 1986 F-GTOT 
MRC 1998 -
NXS 1998 -
OHX 1988 LX-CDT 
TAC 1968 LN-VIY 
xvz 1998 -

Grønlandsfly's nyeste De 
Havilland Dash-7 OY-GRE 
fotograferet i Nuuk Lufthavn 
den 3. juni. Flyet er købt i USA 
og der har ikke været tid til at 
male det i Grønlandsf/y's røde 
og hvide farver. 

Tilgang 

OY- Type 

GRE De Havilland DHC-7 
HET Bell 407 
HIB Bell 222U 
HJM Eurocopter EC 120B 
JRF Beech 1900C 
MRC Boeing 737-700 
MXS SH Ventus 2c 
PHX SH Ventus cT 
TAC Cessa U206C 
xvz Schleicher ASK 21 

Slettet 

OY· Type 

DZV BN-2A-9 lslander 
SVP BAe Jetstream 

Ejerskifte 

Fabr. nr. Reg.dato 

106 5.5. 
53066 25.5. 
47519 29.5. 
1007 25.5. 
UB-66 19.5. 
28006 27.5. 
36 27.5. 
118 18.5. 
U206-1178 13.5. 
21670 

Dato 

29.5. 
13.5. 

28.5. 

Ejer/bruger 

Falck Air, Odense 
Sun-Air, Billund 

Ejer/bruger 

Grønlandsfly, Nuuk 
Pegasus Aviation, Billund 
Air Alpha Greenland 
Uni-Fly, Svendborg 
Danish Air Transport, Vamdrup 
Maersk Air, Kastrup 
Niels Erik Skærlund, Egtved 
Johs. Lyng, Bredsten + 
H5 Airservice, Stauning 
FSN Skrydstrups Svæveflyveklub 

Årsag 

Solgt til Niger 
Solgt til ophugning 

OY- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tldllgere ejer/bruger 

BDU PA-28-140 4.6. T J Handelsselskab, Nørager Børge Hosbond, Hobro 
BRY PA-28-181 14.5. Ole Brinckmeyer, Allerød Niels Birkemose Møller, 

Værløse 
BYZ Cessna F337F 15.5. Danish Air Transport, Vamdrup Cimber Advisor, Hadsund 
CDE TB-20 Trinidad 3.6. M. Vilhelmsen, Rungsted + J. Ratsach, Rungsted + 
DMY PA-22-150 3.6. Marius Lajgaard Pedersen, Birgit Pedersen, Løgstrup 

Løgstrup 
ECZ PA-28-140 4.6. Per Henrik Mou, Læsø Hans J. Fogh, Herning + 
OCM Partenavia P.68B 26.5. Thomas Eje, Hellerup Norwood, Hesselager 



MODEL
.flDERNE 

Doolittles racer-fly 
Lige siden mennesket begyndte at bevæge sig 
gennem luften har det været meget optaget af 
- ikke alene hvor højt, men i særdeleshed- hvor 
hurtigt, man kunne flyve. Kapflyvning har al
tid interesseret. Det er spændende og nerve
pirrende at følge de modige mænd og deres 
hurtige maskiner, især når der er "race i luf
ten". I årene lige efter den første verdenskrig, 
hvor fly-udviklingen bogstaveligt talt virkelig 
tog fart, blev der både i Europa og i USA ar
rangeret specielle kapflyvninger, som vakte 
stor opmærksomhed. Nogle af datidens mest 
markante hastigheds-flyvninger var især dys
terne om Schneider-trofæerne og Pulitzer-po
kalerne, som både englænderne, franskmæn
dende, italienerne og amerikanerne i de år 
satte store kræfter ind på at vinde. Denne 
måneds mode/gennemgang beskæftiger sig 
med et af de amerikanske fly, som i tyverne 
var med til at præge udviklingen. 

Af Wilhelm Willersted 

Den amerikanske flyfabrik Cur
tiss byggede allerede i 1918 et 
effektivt, hurtigtjagerfly udrus
tet med en 400 hk motor. Flyet 
havde en fin aerodynamisk ud
formning og den glatpolerede 
finer-træbeklædning var med
virkende til at flyet dengang 
kunne sætte verdenrekord i 
hastighed med 262 kilometer 
i timen.I1921 udvikledes flyet, 
så det kunne deltage i de kap
flyvninger, som blev arrange
ret om Pul itzer-trofæet og 
Schneider-Cup'en. Samme år 
vandt amerikanerne racet med 
en hastighed på 284 kilometer 
i timen, og i november blev det 
til en verdensrekord med 318 
kilometer i timen. 

Curtiss-flyene dominerede 
kapflyvningene i de år. Den 
amerikanske flyfabrik udvikle
de specielle racer-fly både 
med hjulunderstel og med 
pontoner.I1923 konstruerede 

Jimmy Doolittle ved sin Curtiss R3C-2 i Baltimore efter kapflyvningen. 

Det elegante søfly havde me
ta/propel og en 12 cylindret 
motor på 610 hk. 

man et biplan med fast hjulun
derstel. Med en hastighed på 
452 kilometer i timen tog det 
pippet fra de andre nationer, 
så de for eksempel i 1924 af
stod fra et konkurrere om kap
flyvningstrofæerne. 

Et af racerfly-konstruktio
nerne med betegnelsen R3C-
2 var udstyret med pontoner, 
og i 1925 vandt dette søfly -
ført af løjtnant Jimmy Doolittle 
- årets Schneider-Cup flyvning 
med en hastighed på 374 ki 
lometer i timen! En imponeren
de hastighed for et søfly. Flyv
ningen, der fandt sted ved Bal
timere i Maryland den 26. ok
tober, vakte stor opsigt overalt. 



Fly-helten 

Jimmy Doolittle var en farverig, 
legendarisk skikkelse inden for 
flyvningen. I de kommende år 
foretog han en række markan
te bedrifter mellem himmel og 
jord. 

Det var således Jimmy 
Doolittle, der foretog historien 
første blindflyvning. Med 
kollegaen flyverløjtnant Kelsey 
i det forreste cockpit på det 
åbne, to-sædede fly startede 
Jimmy Doolittle med sit eget 
cockpit helt afskæret fra om
verdenen. Han steg op fra Mit
chell Field, fløj omkring 25 ki
lometers distance, vendte 
derpå tilbage til startstedet og 
landede igen efter at have 
gennemført historiens første 
100 procent instrumentflyv
ning . 

Mictorio 
Modellen er Curtiss R3C-2 , som nu er udsendt i samlesæt i skala 1 :48. 

Der går mange historier om fly
helten. En af de mere muntre 
handler om dengang Doolittle 
som testpilot for Curtiss skulle 
levere en P-1 jager til det bra
silianske flyvevåben. Han blev 
overrasket af tæt tåge, og selv 
om han - som det fremgik af 
den tidligere beretning - var 
ferm til instrumentflyvning, så 
var han pludselig her ikke klar 
over, hvor han befandt sig. 

Han prøvede nu det gode, 
gamle trick med at gå så langt 
ned, at han kunne finde og føl
ge en jernbanelinie. Han dyk
kede ned og fandt skinnerne 
og en jernbanestation, hvor 

han kunne læse et stort skilt 
på en af bygningerne. Der stod 
Mictorio. Han fulgte nu jernba
nen længere frem til han mød
te endnu en station. Her så han 
et skilt, og der stod faktisk også 
Mictorio. Det samme gentog 
sig ved den tredie og fjerde 
station. Mystisk at byen Mic
torio havde fire jernbanestati
oner! 

Heldigvis hævede tågen og 
han kunne finde frem til flyve
pladsen i Ria, hvor han lande
de. Da han fortalte om sit møde 
med byen Mictorio og dens fire 

stationer, blev der stor munter
hed. Mictorio betyder nemlig 
på brasiliansk herretoilet! 

Angrebet på Tokyo 

Jimmy Doolittles mest mar
kante bedrift var faktisk, at han 
som oberst i det amerikanske 
flyvevåben fik ideen til og der
på personligt ledede angrebet 
på Tokyo med en eskadrille 
North American 8-25 Mitchell 
landbaserede bombemaski
ner, der startede fra et smalt 
overfyldt hangarskibsdæk i 

Curtiss Schneider-Cup raceren er permanent udstillet på Air and Space Museum i Washington. 

rum sø i Stillehavet og derpå 
koldblodigt gennemførte et 
særdeles vellykket overraskel
sesangreb på den japanske 
hovedstad. Men det er en an
den historie, som vi jo kan ven
de tilbage til en anden god 
gang. 

Modellen 

Jimmy Doolittles Schneider
Cup vinder-fly er heldigvis be
varet for eftertiden. Det er nem
lig permanent udstillet på The 
National Air and Space Mu
seum iWashington, og her kan 
man nyde det elegante søfly 
med dets guldfarvede vinger 
og de store pontoner. 

Flyet er udsendt i samlesæt 
i skala 1 :48 fra Testors - og det 
er et fint sæt af et fint historisk 
fly. • 

Data for Curtiss R3C-2 

Motor 1 stk Curtiss V-1400, 
12 cylindret V-motor 
på 610 hk 

Spændvidde: ................. 6,70 m 
Længde:...................... 6,00 m 
Planareal: ................... 13,35 m2 

Startvægt: ...................... 975 kg 
Max. hastighed: ........... 425 km/I 
Tjenestetophøjde: ..... .. 8.050 m 
Flyvestrækning: ..... over 400 km 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, blbllotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 
Telefax 461913 16 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, tre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
86403323 
86 67 0448 
86441 1 33 

Ansvarsomrilde 
Internationalt 
Teknik/luftrum 
Miljø 
Public Relations 
Uddannelse 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 0 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
41 00 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7 400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice: Tlf. : 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

Referat fra KDA's 
Repræsentantskabsmøde 
Afholdt p;J Svæveflyvecenter Arnborg, den 18. april 1998. 

Tilstede var KDA's bestyrelse 
samt repræsentanter fra 
følgende unioner: 
Dansk Ballonunion Union 
Dansk Drageflyver Union 
Dansk Faldskærms Union 
Dansk Motorflyver Union 
Dansk Svæveflyver Union 
Linestyrings-Unionen 
RC Sport Danmark 

Der var ikke repræsentanter 
fra: 
Dansk Kunstflyver Union 
Fritflyvnings-Unionen 
RC Sport Danmark 

Derudover deltog et direkte 
medlem. 

KDA's formand Aksel C. Niel
sen bød velkommen. 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Lars Nor
dam Ullitz, der valgtes uden 
modkandidater. 

Lars Ullitz konstaterede, at 
repræsentantskabsmødet var 
rettidigt og lovligt indvarslet, og 
at repræsentantskabsmødet 
var beslutningsdygtigt. 83 

stemmer ud af 86 mulige var re
præsenteret. 

2. Aflæggelse 
af årsberetning 
Formanden, Aksel C. Nielsen, 
havde følgende mundtlige be
retning som supplement til den 
udsendte: 

1997 har på flere områder 
været et mere aktivt år end de 
foregående. Bl.a. har KDA haft 
større mulighed for at profilere 
sig, både nationalt og interna
tionalt. Ikke blot i forhold til uni
onerne, men i høj grad i forhold 
til offentligheden. Aktiviteterne 
har i højere grad bragt KDA i 
kontakt med det aktive miljø. 

Dette har naturligt præget 
bestyrelsesmedlemmernes 
arbejde, der har været præget 
dels af mere direkte kontakt til 
unionsmedlemmerne på det 

Udsnit af forsamlingen ved 
årets repræsentantskabsmøde 
på Svæveflyvecenter Arnborg. 

nationale plan og dels opga
ver der har været en konse
kvens af KDA's internationale 
engagement. 

På det nationale plan er der 
i 1997 sket det positive, at 
KDAs organisationsstruktur 
nu er begyndt at fungere efter 
hensigten. På flere områder er 
udvalgsarbejdet kommet i 
gang. Det gælder Teknik- og 
miljøområdet, hvor vi har ople
vet et positivt engagement i 
forhold til amtsmiljøorganisati
onen. Denne har forestået 
udarbejdelsen af et forslag til 
en fælles politik på miljøområ
det, hvilket er et klart signal om 
at luftsporten og fritidsflyvnin
gen har en klar holdning til mil
jøet, både hvad muligheder 
men også hvad forpligtelser 
angår. 

På Uddannelsesområdet 
har der desværre ikke været 
opbakning til medieuddannel
sen. En af årsagerne kan væ
re, at markedsføringen ikke 
har været tilstrækkelig. 
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PR-udvalget har FLYV som se af pressens interesse for at få dem med ind i KDA, men 3. Forelæggelse af års-

ansvarsområde, og vi har nye discipliner som freestyle til et lavere kontingent. regnskab tll decharge 
grund til at være tilfredse med og skysurfing. Paragliding har Formanden: KDA vil gerne Henrik N. Knudtzon fremlagde 
FLYV, men vi håber at få en oplevet en utrolig presse-mæs- have modelflyverne ind igen. regnskabet. Kommentar: 
større læserkreds. For PR-ud- sig opmærksomhed på grund Kravet til differentieret kontin- Restancer i kontingent bør 
valget har det været negativt, af sin spektakulære udøvelse. gent må drøftes igen. noteres som tilgodehavender, 
at vi har måttet afbryde pro- Aksel Hansen, DFU udtryk- udspecificeret. Ønske om, at 
duktionen af en præsentati- te tilfredshed med at KDA hav- en note i regnskabet viser hvor 
onsvideo, som skulle orientere Seminar de taget initiativ til at udruste meget af kontingentet der er 
om muligheder indenfor luft- I efteråret afholdt vi et heldags- et landshold i ens dragter samt Flyv. Aksel N., det vi vil notere 
sport og fritidsflyvning. Arsa- møde for bestyrelse og ud- at KDA havde ydet et rejse- os til næste år. Ønske om, at 
gen til afbrydelsen skyldes valgsmedlemmer. Dette gav os tilskud men han kritiserede kontingent restance opføres 
desværre samarbejdsvanske- inspiration til i dag efter repræ- KDA's administration af arran- som et tilgodehavende i regn-
ligheder med de aktive, der sentantskabsmødet at invitere gementet. Aksel Hansen skabet. 
skulle medvirke. Der er givet til en gruppediskussion om nævnte at DFU betaler kontin- Der blev rejst spørgsmål om 
tilsagn om, atvi kan gøre et nyt hvorledes vi bedst kan udnytte gent til KDA på baggrund af det hvad pengene (Kr. 88.000.-) til 
forsøg. det forhold, at KDA i 1999 fylder antal medlemmer der er til- WAG er brugt til? Svar: Video 

90 år. KDA ser det som en meldt i DIF og spurgte derfor udsendt til alle klubber, samt 
mulighed at kunne sætte fokus hvordan KDA checker andre sportstøj og tilskud til rejsen. 

Internationalt arbejde på luftsporten og fritidsflyv- klubbers indbetalinger. Regnskabet blev godkendt og 
På det internationale plan er ningen. Formanden:Vi har ikke mu- decharge blev givet. 
det opfattelsen, at KDA er på Formanden takkede for lighed for at checke, vi stoler 
vej til at leve op til den beslut- samarbejdet i det forløbne år på de meldinger vi får. 
ning der blev taget for et par herunder for det arbejde Jens Børsting (DSvU) gav 4. Bestyrelsen orienterer 
år siden, at KDA skulle arbej- udvalgsmedlemmer og andre udtryk for, at WAG havde kørt -om budgettet for det kommen-
de for indflydelse i internatio- har ydet for KDA. Formanden godt og havde derfor ingen de år og forelægger kontingent 
nale relationer. Vi har haft den takkede endvidere FLYV's kritik. for samme år til godkendelse. 
glæde, at Per Br0el, som er redaktør Hans Kofoed samt Rovs Hansen (DMU) ud- Generalsekretæren fremlag-
initiativtageren til FAis miljø- SLV for et konstruktivt samar- talte uden opbakning fra Uni- de budget for 1998 indeholde-
udvalg, velfortjent har beklædt bejde. anen, at han vil være taknem- ne kontingent for 1998 på Kr. 
posten som udvalgets præsi- Formanden takkede afslut- melig hvis det indføres, at der 46,00 pr. medlem samt Kr. 
dent i opstarten. ningsvis bestyrelsen for godt skal bruges radio i alle svæ- 210.- (uændret) for Flyv. Axel 

Den begivenhed der har samarbejde herunder Dan vefly udfra et sikkerheds- Hansen (DFU) mente det var 
optaget os mest i de seneste Vendelbo, der nu forlader be- mæssigt synspunkt. optimistisk at budgettere med 
2 år, både nationalt og inter- styrelsen, samt KDA sekreta- Tonny Henriksen (DSvU) ca. 3400 medlemmer i DFU. 
nationalt, er uden tvivl World riatets medarbejdere. mente at en af måderne at få Ingen ønskede skriftlig af-
Air Games, som har betydet Herefter blev beretningen fat i unge mennesker på var at stemning. Axel Hansen (DFU) 
mere for KDA, end de fleste sat til debat. interesserer dem for fly simu- stemte imod budgetforslaget 
sikkert gør sig forestillinger Jens Børsting, DSvU, infor- latorer - følg med i hvilke spil (29 stemmer). De øvrige god-
om. WAG har skabt nogle nye merede om, at i Sverige bliver der udkommer. Køb 3-400 og kendte budgettet. 
samarbejdsrelationer KDA og der pr. 1. januar 2000 stillet krav sælg dem til ½ pris. Læg dem 
unionerne imellem, således at om at alle luftrumsbrugere ud i byernes EDB forretninger. 
vi internationalt har været me- anvende en transponder og at De skal ikke annonceres i Flyv, 5. Behandling af Indkomne 
re synlige. Der er gjort nogle SLV kan blive nød til at efterleve da vi jo har Flyv's læsere som forslag 
erfaringer, der med fordel kan disse regler. Dette emne gav kunder. Vi skal uden for den Der var ingen indkomne for-
bygges videre på i forbindelse anledning til en lang drøftelse, normale kreds. slag. 
med de næste WAG. Ved FAI hvor det blev konstateret, at et DagmarTheilgaard (DMU) 
Council møde i maj vil der blive bredt flertal er imod indførelsen udtrykte at der er sket en 
truffet beslutning om hvem der af transponder i Danmark og positiv udvikling med arbejdet 6. Valg af formand 

skal være vært ved det andet at KDA opfordres til at lægge i udvalgene. Savner referater for bestyrelsen 

WAG. pres på SLV for at undgå fra SLV møderne. Medie kur- Aksel C. Nielsen blev genvalgt 
Pressemæssigt fik vi ikke denne udvikling. sus aflyst men det var ærger- for en to års periode 

nogen større dækning i Dan- Palle Christensen, (KDA's ligt at få aflysningen pr. brev 
mark, men det fik vi til gengæld bestyrelse) udtrykte, at hvis idet det havde kunnet lade sig 7. Valg af bestyrelses-i internationale kanaler. Arsa- transponder indføres, vil det gi- gøre ved en tlf. opringning at 
gerne kan være, at kendska- ve falsk trykhed. Det vil belaste samle flere deltagere. 

medlemmer 

bet tilWAG har været minimal systemerne meget, -og kan ik- Bent Holgersen, KDA's På valg er Vagn Jensen som 
og KDA's personlige kontakt ke lade sig gøre. medlem af kontaktudvalget i er villig til genvalg og Dan Ven-
til pressen har manglet. Et for- Niels Lyhne-Hansen, Line- SLV: Vedr. SLV referater. SLV delbo, som ikke ønsker gen-
hold der absolut kan gøres no- styrings-Unionen, håber på kommisoriet er hævet på for valg. Vagn Jensen blev gen-
get ved. Som hjælpeværktøj, KDA vil arbejde på at få Line- højt plan. Behandler så over- valgt for en 2 års periode. DFU 
planlægger KDA at udgive en styrings-Unionen med tilWAG ordnede problemer som SAS, opstillede Finn Larsen (DFU) 
fælles sports- og aktivitetska- næste gang. Informerede om Mærsk m.m. har ingen interes- som ligeledes blev valgt for en 
lander, som skal gøre det let- at 3000 modelflyvere står uden se for os. 2 års periode. 
tere for pressen og interesse- for KDA. De har svært ved at 
rede at få kendskab til vore ak- søge optagelse, da de mangler Formandens beretning 8. Valg af suppleanter tiviteter. sportslig tilkendegivelse. Det blev herefter godkendt. 

At vi kan tiltrække os større er unge mennesker, og vi Bestyrelsen forslog Orla Stor-
positiv opmærksomhed kan vi ønsker at KDA vil arbejde på gaard, (DMU) og Aksel Han-
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overlades til bestyrelsen at 
finde stedet. 

11. Eventuelt. 
Repræsentantskabet pålagde 
bestyrelsen at ændre vedtæg
terne således at pkt 5 - (be
handling af forslag) - kommer 
før pkt 4 - (bestyrelsen orien
terer om budgettet og fore
lægger kontingent ... etc.) 

Aksel Nielsen meddelte at 
dette vil blive behandlet på næ
ste bestyrelsesmøde. 

Jens Børsting (DSvU) ud-
trykte, at det ville være rart at 

~ vide på forhånd hvis der var 
i nogen der ønskede at stemme ... 
9 imod budgettet således at f motivationen kunne blive gjort 
!! til genstand for en nærmere 

Louise Crandal med KDA 's drøftelse i unionerne inden re-
Sportspokal for en fornem præsentantskabsmødet. 
sportslig indsat i 1997. Formanden tildelte SAS po-

sen (DFU) som begge blev 
valgt. 

9. Valg af revisorer 
Det statsautoriserede revisi
onsfirma Iver H. Iversen blev 
genvalgt. Som medlemsvalgt 
revisor blev Dagmar Theil
gaard (DMU) foreslået og 
valgt. 

10. Fastsættelse af sted og 
dato for afholdelse af 
næste repræsentantskabs
møde 

Næste repræsentantskabs
møde finder sted lørdag den 
17. april 1999 Kl. 10.00. Det 

kalen til Johannes Bach, Ej
strupholm Flyveplads for sin 
enestående indsats i Vejle Amt 
i forbindelse med miljøgodken
delse af Ejstrupholm Flyve
plads. 

Formanden tildelte KDA's 
Sportspokal til Louise Crandal 
(Dansk Drageflyver Union) på 
baggrund af de flotte resulta
ter hun opnåede i 1997, både 
ved Verdensmesterskabet i 
Spanien og i ParaglidingWorld 
Cup 97, hvor Louise fik en for
nem 3. plads i kvindernes kon
kurrence. 

Dirigenten afsluttede re
præsentantskabsmødet, og 
gav ordet til formanden, der 
takkede de fremmødte repræ
sentanter samt dirigenten. 

Johannes Bach fik overrakt SAS pokalen for klubledere af KDA s 
formand Aksel C. Nielsen. 
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Ultralet flyvning på mindre 
flyvepladser i Vejle Amt 
Vejle Amt har ved brev af 18. maj 1998 meddelt Kongelig 
Dansk Aeroklub at Vejle Amt ikke har indvendinger imod, 
at der finder ultralet flyvninger sted på Ejstrupholm, Bræd
strup, Endelave og Rårup flyvepladser, som alle er miljø
godkendt. En UL-operation sidestilles med en GA-opera
tion. Det forudsættes, at øvrige vilkår for miljøgodkendel
serne overholder, herunder at det samlede tilladte opera
tionstal på hver af pladserne. Brevet er også sendt til de 
nævnte flyvepladser til orientering. 

•

,JEFi...•k 

0 ~ 
~ C 
~ ? 
~ '.2''0 

Danmarksmesterskabet 
i svæveflyvning 
DM i svæveflyvning fandt sted på Svæveflyvecenter Arnborg fra 
21. til 31.maj.46 piloter fra 18 klubberdeltog i konkurrencen. For 
første gang var det tilladt at bruge elektroniske logger til 
dokumentation af at man havde gennemfløjet dagens opgave. 
På grund af vejret blev det kun til fire flyvedage. 

Danmarksmester i standardklassen blev Niels Ternhalt fra SG-
70. Danmarksmester i 15 m klassen blev Jan W. Andersen fra 
Nordsjællands Flyveklub. 

115 meter klassen, der havde 21 deltagere, blev de fem første 
placeringer: 

1. Jan W. Andersen 
2. Jan S. Hansen 
3. Knud Møller Andersen 
4. Henrik Breidahl 
5. Ulrik Sørensen 

Nordsjælland 
Østsjælland 
Herning 
Østsjælland 
SG-70 

2798 p. 
2797 p. 
2763 p. 
2754 p. 
2706 p. 

I standardklassen, der havde 25 deltagere, blev de fem første 
placeringer: 

1. Niels Ternhalt 
2. Arne Boye-Møller 
3. Uffe Edslev 
4. Mogens Hoelgaard 
5. Jens Chr. Pedersen 

SG-70 
Vestjysk 
Herning 
Herning 
Svævethy 

2453 p. 
2446 p. 
2388 p. 
2299 p. 
2297 p. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 

Silkeborg Flyveklub har i forå
ret afviklet et intensivt kursus 
for nye elever i stil med sidste 
år. Efter at have anvendt den
ne model to år i træk, er det 
klubbens erfaring, at det er ve
jen frem for svæveflyvningen. 
Det viser sig tydeligt ved, at de 
elever der starter i klubben ved 
at deltage på en uges intensiv 
træning, falder meget nemme
re til, end dem der starter på 

i almindelig vis. I klubben er der 
i et mål om, at eleven flyver solo 
~ senest 3 måneder efter første ! start og får overdraget sit cer
! tifikat efter senest 13 måneder. 

Resultaterne viser nu at de op
satte mål er opnåelige for den 
største del af eleverne. I forhold 
til tidligere er tiden det tager at 
gennemgå uddannelsen til 
svæveflyvepilot for den gen
nemsnitlige elev blevet halve
ret. Den succes har automatisk 
medført, at der er programsat 
endnu et intensivt kursus, der 
afvikles i uge 30 i juli måned i 
år. 

Klubben hjemhentede i for
året en splinterny ASK-21 fra 
Alexander Schleicher fabrik
ken i Tyskland. Den er blevet 
meget godt modtaget af alle 
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: rctfct: n • ·c trttt1tlfttt1: rctfct:,,. ·c a·uutt rrur rttrcn: -• ·c ,rwrtt rttt: rctfc: 
klubbens medlemmer. ASK-
21 'eren har nu erstattet K-7'e
ren som klubbens grundsko
lingsffy. K-7'eren har, som klub
bens tredie to-sædede fly, væ
ret meget brugt i foråret pga. det 
fortsatte meget høje akt
ivitetsniveau. 

ans Hede flyveplads i stil med 
tidligere år. 

I uge 28 afvikles der Jysk
Fynsk mesterskab på Christi-

På konkurrencefronten ser 
klubben frem til at opnå resul
tater i stil med sidste år. Tho
m as Vestergaard skal bla. del
tage i de Nordiske Mesterska
ber for juniorer i Norge i juni/ 
juli måned. 

~U-
Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 
SmålodsveJ 43 
4100 Ringsted 

Formand: Ricard Matzen 

Næstformand: Peter Andersen 
Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Bjarne E. Hammer 

Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

57 61 5250 

74 75 31 01 
86441133 
53 6773 05 
46 59 04 02 
98421599 
97182050 

Bestyrelsen har den 24. maj konstitueret sig således: 
Formand Ricard Matzen tlf. 57615250 
Næstformand Peter Andersen tlf. 74753101 
Kasserer Vagn Jensen tlf. 86441133 
Sekretær Ove Dyvad Jørgensen tlf. 56577305 
Bestyr.medlem Bjarne E. Hammer tlf. 46590402 
Bestyr.medlem Louis Rovs Hansen tlf. 98421599 
Bestyr.medlem Kresten Dalum tlf. 97182050 

Formand for Uddannelsesudvalget: Bjarne Hammer 
Formand for PR/FLYV udvalget Louis Rovs Hansen 
Formand for Luftrumsudvalget Louis Rovs Hansen 
Formand for Turflyvningsudvalget Ove Dyvad Jørgensen 

Danmarksmesterskabet i præcisionsflyvning 
DM i præcisionsflyvning blev afviklet den 24. maj med udgangs
punkt i Haderslev Flyveplads. 
I de to klasser deltog 22 hold piloter, 11 i hver. 
I klasse 1 blev resultaterne (de fem første): 
1. Hans Birkholm Herning Motorflyveklub 147 p. 
2. Kurt Gabs Tønder Flyveklub 261 p. 
3. Lago Laumark-Møller Kongeåens Pilotforening 381 p. 
4. Johannes Slot Kruså-Padborg Flyveklub 415 p. 
5. J. Blok/A. Blok Midtsjællands Motorflyveklub 425 p. 

I klasse 2 blev resultaterne (de fem første): 
1. R. Olsen/E. Olsen Midtsjællands Motorflyveklub 571 p. 
2. E. JensenN. Jensen Herning Motorflyveklub 834 p. 
3. H. Andersen/ 

G. Andersen Herning Motorflyveklub 
4. B. Gissel/B. Madsen Kongeåens Pilotforening 
5. E. Pedersen/ 

S.L. Hansen Herning Motorflyveklub 

1221 p. 
1419 p. 

1466 p. 

I klubkonkurrencen vandt Tønder Flyveklub foran Kongeåens 
Pilotforening og Herning Motorflyveklub. 

Deltagerne efter præmieoverrækkeisen. I midten danmarksmes
teren Hans Birkholm, der vandt en væsentlig del af præmierne. 
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KALENDER 
Svævefl vnin 
25/6-4/7 
28/6-10/7 
28/6-10/7 

6-11/7 
13-23/7 
18/7-2/8 
16/8 
16-21/8 
7-23/8 
14-15/11 
27/2-99 

NM juniorer, Norge 
EM klubklasse, Tjekkiet 
Flat Country Gliding World Cup 1998, 
Szeged i Ungarn 
Jysk/Fynsk Mesterskab, Christianshede 
Arnborg Åben 
EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Danish Glider Aerobatics Open 1998 
Bavaria-Glide (for-VM) 
PR-seminar 
Repræsentantskabsmøde 

Drageflyvning/Paraglidning 
2-12/7 
20-26/6 
11-18/7 
12-25/7 
19-25/7 
24/7-9/8 
10-23/8 
12-16/8 
19-22/8 
7/11 

For-VM drageflyvning, Italien 
2. afd. af DM drageflyvning, Fasterholt 
Venø-lejr og Skrænt DM, Venø 
EM paragliding, Spanien 
Veteran Games, Fasterholt 
EM drageflyvning, Slovakiet 
VM drageflyvning (kvinder), Ungarn 
løkken Open paragliding, løkken 
2. afd. af DM paragliding, Fasterholt 
Repræsentantskabsmøde, Fasterholt 

Motorfl vnin 
8-9/8 

9/8 
15-23/8 
22-23/8 
30/8 
3-17/10 

Air BP Rally, Sindal 
Flyv ind, Vestfjyns Flyveplads 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Lufthavnens dag, Odense Lufthavn 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 

11-17/7 
11-17/7 
20-25/7 
8-9/8 
3-12/9 

DM Formations Skydiving, Landscenter, Vamdrup 
DM Stil & Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Mini DM Præcision, Landscenter, Vamdrup 
Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær; Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretarial:1/ester Ferimagsgade 7,4., 1606 Kobenhavn V 
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TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 

SØGES 

Helicooter Adventures Ine. /HAil 
fra San Francisco, Califomia: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot - ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
• Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
* http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
• En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

First Officer Promros ved GTA 
fra Miami, Florida: 

Tlf. 4059 3059 

Nimbus II 
sælges med vogn, 

faldskærm og instrumenter. 
Pris kr. 105.000,00 

Tlf. 8680 6664 

Cessna 182P IFR 
sælges eller udlejes. Evt. 
bygges med PA 28-140. 

Stationeret på EKST. 

Tlf. 6226 1008 

Har du husket 

A-instruktør 

Henvendelse til: 

Billund- ~ 
--xlrCenterA/S 

Box 6, Lufthavnsvej 43, 
7190 Billund · Tlf: 75 33 89 07 

American Yankee 

• Nr. I i verden på First Officer kurser 

at tegne en individuel 
certifikattabsforsikring 

(Lass of Licence)? 

Model AA 1 Grumman, meget 
velholdt, årg. 70. TT siden ny 
1080 limer. Samme ejer i 25 år. 
VFR 760 kanals radio, GPS med 
skærm. Pris kr. 120.000,-. 

• Kurser på: 
Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* Flyver internationalt og i USA 

Hvis ikke - så rekvirer 
straks vores introduktions 

og tilbudsmateriale ! Tlf. 9835 5259 

7580 1018 • Eleverne må have CPL, I og ME fra 
Dansk Assurance Agentur I/S [ffi. EKGH 

tidligere 

Cykler 
til bil/Ily/camping. Fra bærbar til 
køreklar på få sek. NEOBIKE 
lev. kompl. m. 3 gear, hånd
bremser, klokke, støtteben, 
pumpe og smart transporttaske 
m. skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tlf. & Fax:+ 47 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

Pris kun kr. 2.495,-. 

Tlf. 3139 0883/4020 0883 

~=-r,a•.r 
IFlliiglbit Ac1a1dlemy 

Teorikrav IX og X 
Kursus til opfyldelse af teorikrav IX og X med påtænkt start 

ultimo august. 

For yderligere oplysninger og optagelseskrav kontakt venligst: 

Jetair Flight Academy 
Lufthavnsvej 50 . 4000 Roskilde 

Tlf: 46 19 15 55 . Fax: 46 19 16 50 

- ~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

Tilmeldingsskemaer kan rekvireres 
på telefon 32 82 80 69. 

Alle tilmeldinger skal ske 
til skolens afdeling i Roskilde, 

Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. 

Vedbæk Strandvej 339 
DK-2950Vedbæk 

Te!. & Fax +45 45 66 25 29 
E-mail: daa@p1p.dknetdk 

FOR: 

Piloter, pilotelever.AFIS-operatører og 
flyveledere m.fl . 

GRØNHOLT AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Grønholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi: 48 48 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

SI DG HØR GUNNAR NU fDN!~ W
SEND ANSØGNING 
Legater uddeles bl.a. til * Unge stjerner i svøb * Til utrættelige ledere * Til foreninger 
EIier for et flot resultat, et bemærkelsesværdigt stykke arbej
de eller til en lovende karriere. Alle kan ansøge om midler, og 
det er tilladt at indstille sig selv. Skriv ansøgningen på maski
ne og send den senest den 14. august 1998 til 

SE OG HØR GUNNAR NU FONDEN 
Vigerslev Alle 18, 2500 Valby 

Fonden har siden 1975 uddelt owr 3,5 mio. kr. til dansk idræt 

B+I teorikurser: 
Billund I Dag I Kursus nr. 9802 I Start d. 10.08.98 

Sidste eksamensdag medio marts 1999 

Billund I Aften I Kursus nr. 9804 I Start d. 10.08.98 

Sidste eksamensdag medio juni 1999 

D teorikursus: 
Billund Aften Kursus nr. 9814 Start d. 18.08.98 

Sidste eksamensdag medio marts 1999 



Fly til salg! 

1998 Fabnksny P1pe1· Seneca V Full de-ice, 3-bladed props, oxygen, slx 
seat interlor, altitude preselect, radar, 2 Ars fuld garanti p1 motor propel
ler og avlonlcs + 5 irs fuld garanti p1 airframe. 

1998 Fabnksny P1pe1· A1·c•1er III klar til levering ultimo september. 

1998 Fab1· 1<s,1y P1pe1· Saratoga li TC klar til levering ultimo november. 

1996 P1per A1·cher III TT 650 timer siden ny, de-lux King IFR avtoolcs 
med KLN 898 IFR GPS, de-luxe læder interiør, fremsdr som ny. 

1@jQj.j§-- TT •200 hrs., Eng. I •00 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
OYer.llt - utrolig flot, nyt luftdygtighedsbevls. 

1@4S4i-i,6ii@• TT 50 I 0, Eng. 156011560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new 1996, King Avlonlcs, Trimple 2000 GPS, full de-ice, air conditlonlng. 

1962 Beech Debonaw TT 4695 hrs., Eng. 58• hrs., Prop 213 hrs., 
King/Narco Avionlcs. 

1972 Cessna 340 5300 hrs., Eng. 740/7•0 hrs., Props, 300/300, King avl-
oolcs, known lclng. 

4PJfiS!Wfii#ji• 4450 hrs., Eng. 1050/50 hrs., Props, 1050/150 hrs., 
new P and I, King aviooics, corroslon prooved, RAM IV kit. 

1975 P1pe1· Seneca li TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 
New P and I 1998, King avlonics, long range tanks, new de-ice boots . 

• AIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 

PA-28-236 DAKOTA 
Sjettepart sælges. Fuld IFR & 
GPS, årg. 1980. Særdeles 
velholdt - velflyvende, laster 
meget, flyver hurtigt, har en 
god økonomi. Står I hangar 
på EKRK. Kontaktperson 
Boe. Tel. (dag) 4614 1500 

Anparter i Turbo Aztec·OY-BKI 
2 anparter, ud af 5, i veludrustet Piper 
Turbo Aztec C - PA23·250T - sælges. 
Søger du en mulighed for privat 2 
motorers IFRNFR flyvning for en rimelig 
omkostning, er her en god mulighed. 
Stationeret i Roskilde Lufthavn. 
Henv. Ole Lading, lmmorlellevej 98, 
2950 Vedbæk. 
Tlf. 4589 4172 (alten}, fax 4589 0608 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 
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Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

==dbb== 
Pilotuddannelse 

Teoriuddannelse 
til instrumentflyvning 

B/l+D teori, opstart 10. august 1998, 
eksamen marts 1999. 

FLT, opstart medio august 1998. 

Trafikflyveruddannelse 1998 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

Ring tlf. 46 19 08 07 
for tilmelding / individuel rådgivning 

-El?.i~1~fo /31R 
Tlf. 4619 08 07 / 46191919 

AA5 Traveller 
VFR, 2 nye King VHF, ny 
King GPS + Moving Map. 

Hytte på Arnborg 
Ca. 30 m2/Gasbeton, sælges 
for højest acceptable bud. 
Henv. Kaj Mortensen, 
Greenvej 16, Arnborg, Nyt LDB, lavt timetal 

1075. Meget velholdt. 

Tlf. hverdage 4731 4655 
7400 Herning 
Tlf. 9714 9277 

KØB/SAlGJllEJE - - !!l!!!!I - -

1998 
1993 
1994 
1981 
1989 
1986 
1977 
1978 
1970 
1983 
1978 
1988 
1982 
1978 
1984 
1978 
1980 
1994 

Mooney OVation .............................. TT 
Mooney Bravo ............................ TT 
Ruschmeyer ..................................... TT 
Archer 11 ..... ....... .. ... ... ...... ... .............. TT 
Seneca III ............................... ........ .. TT 
Seneca 111 .................................... TT 
Chieftain ........................................... TT 
Navajo 310 ....................................... TT 
Baron B-55 ...... .... ... ........ .... .. ............ TT 
Cessna 303 ................................. TT 
Cessna 310 ....................................... TT 
King Air B-200 ........ .... ..... ... .... .......... TT 
King Air F-90 .......... ... ................ ....... TT 
Citation .. .......................... ..... ............ TT 
Citation 11 ..... ........... .............. .. ....... ... TT 
Metro 11 -10 ua ................................. TT 
Metro li -3 ua .............................. TT 
R44 ..... ............. ....... .......................... TT 

so 
450 
200 

2800 
450 

1400 
8800 
1900 
1050 
3000 
2000 
4000 
2800 
7000 
3800 

15250 
13050 

500 

Vi kan levere alle flytyper, fabriksnye eller brugte. 
Vi køber gerne Deres fly. 

Kontakt os for yderligere informationer 
28 års erfaring 

MOONEY MMC ENGLAND 
London Blggin HIII Airport, England 

E-mail: FFASLTD@aol.com 
Tel. 00441883 653 499. Fax 00441883 653 477 



LØSSALGSPRIS KR. 32 

Postbesørget blad 0900 KHC 

FLYUEUMENETS 818LlOTEK 
.JOHSTRUPIJEJ 240 , JOHSTRUP 

Lær at flyve 
ttER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse tll: 

275Q 8a 11 er·uP 

A:plivatflyver-certifikat. 8:trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR::Sigtflyvning. PFT :periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR=tilladelse til at 
!lyve i mørke. GEN::generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INITIO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOLING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l.uhhavnMj 44, Rosla'lde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF I IVHF I GEN lndlvtduel A-leori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
Tlf. 4817 7915, Fax 4;8 14 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A. I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, BEGIN·BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lullhavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG
VHF, GEN, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver BIi og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lullhavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEGIBEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT•A, Teori: A. 

HELIKOPTER-sERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, NAT·VFR, omskoling 
jethelikopler, PFT • A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jelhelikopler lncl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skolo/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, instruktør, N-BEG-VFR, 
omskoil>g, simulator, bannerslæb. Speciale: US-konvertennger, 
Kommunikation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen for Civil Pilotudd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, Uf. 97 1 O 01 55, fax 97 1 O 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop saml PFT 
Teori: A, M, B/1, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstllyvning, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 
e-mail: rf@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 11 15 
Teori: M, B/1, D. (koncessionshaver BIi og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jel Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and llmitalions, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes etter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 BO 80, fax 32 82 BO 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Uf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, GEN, flyveklarerer, flyveinstruktør• og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes etter 
aftale ATS-, AFIS-og radarkurser m.v. 
Tenniner og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, til. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, Bog I samt omskoling og PFT. 
Teori til A saml N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Lufthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-molors omskoling 

27SO o 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER AIS 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEGAIEG-VHF 
US konverteringer 
Omslcollng lil bannerslæblflyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til sefly 

KARLOGAIA 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderbolg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, IH. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, Uf. 75 16 05 85 
Tender Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvej 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR samt PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling lil jethelikopler incl. jel fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FLYING A/S 
Aalbolg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 9817 3811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoing 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT lil A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINfNG CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, Uf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Vibolg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og praktisk 
undeMSmng på flere turbo og jet typer. 
(iloossesslonshaver BIi og D: FTS) 
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GARMIN GPS! 
Hele GARMIN's suveræne GPS program 

med 12 kanals parallelmodtager 
leveres omgående fra lager 

til rigtige AVIA priser! 

GPS-92 
GPS-III-PILOT 

GPS-195 

HUSK 

FLVUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLVVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

510.-
645.-
645-, 
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810,-
835.-
865.-
865.-

1.650,-

Vi har også et stort udvalg i head-set, 
VHF-radio m.m. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

og som altid A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: check lige prisen med Cessna 172-1040.- incl. 25% moms pr. b!oktirne 

AVIA RADIO AS 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets Abnlngstlder: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 
Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd• 2791 Dragør 

Tlf. 32 45 08 00 , Fax 32 45 73 75 
IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 

Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lneluni-c.DK 

Piper Saratoga li HP & TC 

~- ~ ... ~1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

. --~--~--~. 
. og vedligehold. I den forb indelse er det vort mål at yde vore kunder den 

bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed . 

Piper Seminole 

·- _----·-::e:· 
-~ 

Plper Malibu Mirage 

' .. --~------
Piper Seneca V 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

~ AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn. 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

-- -s a ... 

~ 
--- -
~ 

I 
~ ..:: . . . . - .. -

PiperArrow Piper Warrior III Plper Archer III 

Piper Garanti: 

• • 

DET PERFEKTE 
REJSE FLY!!! 

Ring og hør nærmere eller a~al tid 

for en demonstrationstur i en 

fabriksny Piper Seneca V. 

Piper's Seneca V leveres med 2 års 
fuld garanti på henholdsvis motor, 
propel og avionics samt 5 års fuld 

garanti på hele (lyste/let 

Du kan endnu nå at blive den 
første Seneca V ejer i Danmark! 

Alle nye Ptper fly bltver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsv,s PIPER. 
Textron Lycom,ng. Teledyne Conc1nencal, Ha,uell Propeller og Bend,x/Ktng 

Dit lokale Piper Service Center vil kunne /ase ethvert problem, som matte opsta. Så enkelt og så fuldstændigt er det. 
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Herover 
Cooperative Jaguar '98. 
Letland har kun en enkelt Let 410. Her 
er den på vej til Sindal Flyveplads på en 
evakueringsopgave. Se også side 22. 
Foto: Palle J. Christensen 

Forsiden: 
Fra Premiair's Airbus A320 var der i 
pinsen mulighed for at se Storebælts
broen fra luften. Overskuddet fra 
særarrangementet gik til kræftramte 
børn på Rigshospitalet. Mere om 
Premiair side 8. Foto: Søren Holmberg. 
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De indefrosne 
fly 
Grønlandsekspeditionen The 
Lost Squadron, der vil bjerge 
de Lockheed P-38, der ligger 
nede i den grønlandske ind• 
landsis, afviklede i foråret en 
konkurrence, hvor præmien 
var en flyvetur i en Lockheed 
T-33. Den blev vundet af Alf 
Larsen, Dragør. 

Flyet, N49239, står nu i 
Vamdrup og er ved at blive 
samlet efter transporten over 
Atlanten i to containere. 

Ekspeditionens administra
tor, advokat Lasse Rungholm, 
oplyser, at man nu har 2, 1 mio. 

737 til U.S. 
Navy 
U.S. Navy, der i september i fjor 
bestilte to Boeing 737-700C til 
sit Navy Unique Fleet Essen
tial Airlift Replacement Air
craft(!) program, har udnyttet 
en option på endnu et fly. 

Flyene skal leveres fra de
cember 2000 og skal afløse 
McDonnell Douglas C-9 (mili
tær udgave af DC-9), som den 
amerikanske flåde har 29 af, 
så der kommer nok yderligere 
bestillinger. 

Boeing 737-700C, der får 
den militære typebetegnelse 
C-40A, er en fragVpassager
version. Den har en betalen
de last på 17.464 kg (38.500 
Ibs.), en rejsehøjde på 41.000 
fod og en rejsehastighd på 
Mach 0,79-0,82. 

Discus-2 
vinder 
Schempp-Hirths nye stan
dardklasse-svævefly Discus-
2 (første flyvning 3. april) hav
de ved redaktionens slutning 
været med i tre konkurrencer, 
(Hahnweide, de engelske me
sterskaber og de tyske) - og 
vundet alle tre. Discus-2 skal 
også med i såvel for-VM som 
EM, og den kommer måske 
også til Rieti, fortæller Scempp
Hirths danske forhandler Ib 
Wienberg, der foreløbig har 
solgt fire. Men køberne må ha
ve tålmodighed - de to første 
til Danmark kommer sidst på 
sæsonen år 2000. 

Prisen er nu fastsat til DM 
82.900. 

Se også side 19. 

kr. af de nødvendige 3,0 mio. Revolution Voyager 
og at man regner med gå i 
gang 1. maj næste år. 

4.000 
Boeing 737 
Boeing 737, der blev lanceret 
i februar 1965 som kortdistan
cefly, har længe været ver
dens mest solgte jettrafikfly. 

Den 1. maj registrerede Bo
eing salget af nr. 4.000, en 
737-800 til Delta Air Lines. 

Terma 
i 1997/98 
Terma Elektronik A/S havde i 
1997/98 en nettoomsætning 
på 501,3 mio kr., hvoraf 350,4 
mio til eksport. Resultatet efter 
skat blev 44,4 mio. 

Ordretilgangen i regn 
skabsåret var 923,4 mio., den 
samlede ordrebeholdning 
1.325,6 mio. 

Selskabets egenkapital er 
196, 1 mio., værdien af de sam
lede aktiver 690,6 mio. 

Antallet af beskæftigede 
var i gennemsnit 552. 

Ved regnskabsårets afslut
ning ejede L.M. Ericsson 40% 
af aktiekapital, men denne 
post er pr. 1 . maj overtaget af 
Thomas B. Thriges Fond, der 
herefter er eneste aktionær. 
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Revolution Helicopter Corp., 
der fremstiller byggesæt til den 
ensædede Mini-500 helikopter, 
kommer nu med en tosædet, 
benævnt Voyager-500. 

Motoren er en U.S. Air Po
wer H 1300, en trecylindret 
rækkemotor på 165 hk, men 
begrænset til 138 hk. Den si
ges at være specielt udviklet 
til den nye helikopter, der end
nu ikke er blevet prøvefløjet. 

Rejsehastigheden er be
regnet til 152 km/t, tjeneste
tophøjden til 14.000 fod. Fuld• 
vægten opgives til 508 kg, den 
betalende last til 254 kg. 

Voyager-500 tilbydes som 
"quick-build" byggesæt, der 
skal kunne samles på 150-200 
timer. Det indeholder"alt hvad 
der skal bruge til et VFR fly, 
bortset fra maling og avionics" 
og koster 48.500 USD. 

Luftfarts
fonden 
Af Danske Flyvejournalisters 
Luftfartsfond uddeles i decem
ber en eller flere legatportioner 
til personer, der er eller har væ• 
ret beskæftiget med luftfart el
ler anden flyvning, enten som 
almindelig hjælp eller som sti
pendier til studie, rejser etc. 

Pårørende, enker, børn 
eller andre nære slægtninge 
kan også komme i betragtning. 

Begrundet ansøgning, ger
ne på vegne af andre, indsen
des inden den 1. november ti l 
formanden for fondens besty
relse, redaktør Jørn Træholt, 
Gammelgårdsvej 37, 3520 
Farum. 

Revolution HelicopterCorp., 
1905 W Jesse James Rd., 
Excelsior Springs, MO 64024, 
USA. Tlf. {816) 637-2800, fax 
(816) 637-7936. E-Mail: sa
les@revolutionhelicopter.com. 
Web Site http://www.revolution
helicopter.com. 
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I ØVRIGT Fly flyttes Reims F406 Cessna 172SP 
Overflytningen af Danmarks Den franske flyfabrik Reims Cessna har besluttet at sætte 
Flyvemuseums samlinger til Aviation har fået bestilling på en ny version af Skyhawk i 

Haderslev flyveplads, der er Helsingør er nu i fuld gang. Det fem F 406 to motors turboprop- produktion, Model 172SP 
hidtil har været kommunal, første fly fra Billund, der blev fly til Brasilien. Ordren, der har (Special Performance). Den får 
er pr. 1. juli overtaget af Hans transporteret til det nye do- en værdi på over 25,6 mio. en 180 hk Lycoming 10-360-
Møller Hansen (Flymøller). micil, var Rapide OY-AAO, der USD, repræsenterer næsten L2A og udover at have bedre 

i Billund var udlånt til Falck-mu- 40.000 arbejdstimer. præstationer laster den 45 kg 
Robinson fremstillede i seet, og senere er bl.a. Sikor- Fire af flyene skal udføres mere end standardudgaven. 

1997 flere helikoptere end sky S-55 helikopteren, Repu- som Caravan li til transport af Max. rejsehastighed bliver 
nogen anden fabrik, i alt 246 blic F-84G Thunderjet og Per- passagerer, fragt eller patien- 126 knob (233 km/t) ved stør-
af typerne R22 og R44, Nr. cival Proctor kørt tværs over ter på bårer. Det femte bliver ste startvægt på 1.157 kg . 
2 blev Bell Helicopter Tex- Danmark - dog ikke på egne af versionen Vigilant Frontier Startstrækningen opgives ti l 
tron Canada med 233 stk. hjul. med fremadrettet infrarød de- 515 m. 

Det er hidtil gået nemt og tektor (FUR) og overvågnings- Pris ab fabrik 149.900 USD. 
Reims Aviation har hen- smertefrit bl.a. takket være tre radar. Leverancerne begynder 

lagt planerne om at genop- 40 fods containere, som Maersk i 1999 og strækker sig over to 
tage produktionen af Cess- har stillet til rådighed for flytte- år. 
na 172/182. riet. Reims har også fået bestil- Newcastle 

DC-3'en er også kommet til ling på en F 406, der skal an- ruten DanskVeteranflysamling Helsingør. Om aftenen onsdag vendes til miljøovervågning for 
har lånt fire fly afT øjhusmu- den 10. juni blev den kørt på det engelske Ministry of Ag- Først forsøgte SAS at få regn-
seet: Berg & Storm BS 111, blokvogn (med 96 hjul!) fra riculture and Food. Den bliver skabet til at balancere på fly-
Avra 504N, Hawker Dankok Billund til Vejle havn, sat om af versionen Surmar med RDR veruten København-Newcast-
og Supermarine Spitfire. Fly- bord på en pram og sejlet til 15008 radar. le, men forgæves. I fjor forår 
ene var 1990-1997 udstillet Helsingør. Med på den lille"air- Den første af de fem til mål- overtog Cimber Air ruten, men 
på Danmarks Flyvemuseum craft carrier" var også en Glo- slæbning, som Sydkorea be- opgav den efter et år, . 
i Billund. ster Meteor F. 4, der i lighed stilte i fjor, er nu leveret, og der Den 29. marts i år overgik 

med DC-3 har en bred center- er dermed 30 lande, der an- den så til Muk Air, der drev ru-
Aeroflot har indlejet to sektion, som det er vanskeligt/ vender F 406. ten i samarbejde med Gill Air-

Boeing 777 fra International umuligt at demontere. ways, der er hjemmehørende 
lease Finance Corp. De skal Transporten var fremme i Newcastle, men med samme 
anvendes på det europæi- torsdag ved 19-tiden, men af resultat, og den 29. maj blev 
ske rutenet. trafikale grunde blev den sidste Told i Thisted den befløjet for sidste gang. 

Sun-Air har købt endnu 
etape gennem Helsingør by 

Thisted Lufthavn er blevet først afviklet efter midnat. 
en British Aerospace ATP, Men den allersidste etape godkendt afTold-Skat som in-

selskabets tredje, til levering ternational fællesskabsluft-
først i september. 

var nok den, der gav flest pro-
havn (ICAP) pr. 12. juni. Grob til Royal 

blemer - der var kun et spille-
rum på ganske få millimeter, 

Godkendelsen betyder, at Air Force 
Scheibe SF-25C Falke er da det store trafikfly skulle ind 

rejsende fra udlandet via Kø-

blevet godkendt af de tyske på plads i museumsbygnin-
benhavns Lufthavn Kastrup Det britiske forsvarsministe-

luftfartsmyndigheder til slæb gen. 
kan sende deres bagage di- rium står over for at afslutte 

af svævefly. rekte igennem til Thisted og kontrakt med Bombardier om 
således ikke skal bruge tid på at stå ikke blot for driften af de 

Søren Dolriis har af Na- at få den toldbehandlet i Kø- fly, der indgår i University Air 

turklagenævnet fået god- benhavn. Squadrons m.v., men også for 

kendt sin private flyveplads Passagererne og deres anskaffelsen af mere end 90 

i Øerne ved Helsingør. Den håndbagage skal dog fortsat GrobG115Dtil afløsning afde 

må dog kun bruges af eje- Frankfurt toldbehandles i København. nuværende Scottish Aviation 

ren personlig med max. 200 i 1997 
Det er medarbejdere fra Bulldog. 

operationer årligt og kun Thisted Lufthavns sikkerheds- Kontrakten skal løbe over 
med flytyperne Yak-52 og Antallet af operationer på afdeling, der i samarbejde 10 år, og der regnes med en 
Stampe S. V. 4C. lufthavnen i Frakfurt var i 1997 med Toldcenter Nordjylland årlig flyvetid på op mod 50.000 

392.000, 1,9% flere end i 1996. forestår kontrollen af bagagen timer. 
Flyvertaktisk Kommando Passagertallet steg med næ- ved ankomsten. 

skal have nyt domicil i sten 4% til 40,3 mio., fragten 
Karup. Arkitektkonkurren- med 2,5% til 1,4 mio. tons. Der-
cen om udformningen blev imod gik luftposten 10% tilba- Arrangement i Odense 
vundet af Nielsen, Nielsen ge til 144.000 tons, 

Søndag den ~O. august kl. 1100 til 1800 er Odense lufthavn & Nielsen, Århus. Økonomisk var 1997 luft-
havnens hidtil bedste år med 

scene for et arrangement, hvor man vil forsøge at samle en 

Thisted Lufthavn har pr. et resultat efter skat på DM 
masse luftfartsrelaterede emner og også vise fynboerne den 

1 . maj overtaget forhand- 89,5 mio. Til aktionærerne 
fynske lufthavn. 

lingen i lufthavnen af Shell (delstaten Hessen, Frankfurt 
Der bliver udstilling af nye og gamle fly, opvisning med 

flybrændstof og -olie. by og Forbundsrepublikken 
svævefly, motorfly, modelfly, helikoptere m.m. - og man om-
gås med planer om at lukke banen en stund for at afvikle en 

Tyskland) udbetales DM 40 rulleskøjtekonkurrence! 
mio. 
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OY- COE 

Danmark er bare flottere 
i ballon 

., .. , .......... ,, .. , 

Tekst og foto: Christoffer Mundt 

Danmarksmesterskabet 1998 
i ballonflyvning blev i år afholdt 
i perioden 19.-24. maj og med 
Kolding som værtsby. Der del
tog 15 balloner i konkurrence 
og fire uden for. 

Kolding Kommunes kultur
forvaltning var en af sponso
rerne tilsammen med BP-Gas, 
Rockwool og Turist- og Er
hvervskontoret i Kolding. 

Arrangørerne i år kom fra 
Fyn. Det var Bjarne Chr. Jen
sen, Kurt Kofoed-Toft, Ole Løn
borg og Kjeld Rasmussen plus 
deres ikke uvæsentlige sup
porters ( læs familier), som 
lagde et stort stykke arbejde i 
at få DM til at fungerer. 

Ugen inden var vejret blæn
dende, med højtryk og svage 
vinde. Da DM startede om tirs
dagen havde Tony Pinner ( en
gelsk) som stævneleder store 
rynker i panden. Frisk vind og 
stor mulighed for regn. Ikke 
desto mindre viste Tony gode 
takter ved at holde feltet sam
let og viste i det hele taget me
get stor kompetence inden for 
erhvervet som stævneleder. 

.,. 
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Konkurrencen 

Første konkurrence var en 
Gordon Bennet, hvor det gæl
der om, at komme ind i et sco
rings område ( en mark) og ka
ste en marker tættest på et mål
kryds uden for scorings områ
det. Derefter en Fly-an hvor pi
loten skal have deklareret målet 
på den marker der lige er kastet. 
Startstedet meget lækkert, 
rigtig god læ, jordvind på ca. 15 
km/t, højdevind ca. 50km/t og 
ret styrbart. (ca. 50 grader) 

Anden flyvning var fra et li
geså godt startsted, svag jord
vind og højdevind så det bas
kede. Først task er en Hezita
tion Waltz dvs. piloten vælger 
før start to mål som han tror 
han kan ramme og afleverer til 
stævne ledelsen. Derefter en 
Fly-an igen. 

Tredje flyvning var en me
get flot. Start fra sportspladsen 
i Kolding på en knaldblå him
mel, små godtvejrs skyer me
get spredt og en svag søbrise 
der skulle genere dele af feltet 
drastisk. Først en Hezitation 
Waltz, derefter en Gordon Ben
net memorial. 

Et flot syn. 

Sidste flyvning var en albue 
som første task og en Fly-an 
som nr. to. Igen svag vind ved 
jorden og kraftig højdevind. 

Mesteren 

Danmarksmester blev igen 
Henning Sørensen med Chri
stoffer Mundt på andenpladsen 
og Bjarne Chr. Jensen på tred
jepladsen . 

Circus pokalen blev i år gi
vet til Christoffer Mundt og han 
besætning , som er et ung
domsskolehold fra Lyngby
Tårbæk kommunes ungdoms
skole. Pokalen blevet givet i ka
tegorien Moral for holdets flot
te præstation og kampvilje. I 
håb om svage vinde og godt 
vejr til alle. • 
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Faktaboks 

Airbus A330-200 med 
to Rolls Royce Trent 700 
motorer 

Længde: .............................. 58 m 
Spændvidde: ....................... 59 m 
Højde: ............................... 17,7 m 
Passagerer: ........................... 362 
Tornvægt: ............................ 120 t 
Max startvægt: .................... 230 t 
Rejsehastighed: ......... 0,82 Mach 
Brændstofbeholdning: . 139.000 I 
Rækkevidde: .............. 11.900 km 

Computergenereret billede 
af Airbus A330-200 i 
Premiairs farver. 

Airbus 330 til Pre,niair 
Af Knud Larsen 

Premiair, der er Skandinavi
ens største charterflyvesel
skab, har indgået en aftale 
med Airbus Industries om le
vering af to fly af typen A330-
200. Typen blev certificeret i 
marts måned med General 
Electric CF6-motor. Andre 
motorfabrikater bliver certifice
ret i løbet af 1998. Premiair har 
bestilt Rolls Royce motorer til 
deres fly, der leveres i efteråret 
1999. Det canadiske selskab 
Canada 3000 satte som de 
første A330-200 ind i rutetrafik 
i april måned. 

Indretning 

De to fly får hver plads til 362 
passagerer. Heraf kan 48 sid
de forrest i flyet i en særlig luk
suriøs afdeling kaldet Royal 
Sun Class. Flyene udstyres 
med det mest moderne musik
og videoudstyr, bl.a. TV-skær
me i stoleryggen. For at give 

bedre plads i "midtergangene" 
til kabinepersonalet og passa
gerene er toiletterne placeret 
i underetagen, hvor der også 
er plads til containeriseret gods. 
Uanset hvor man sidder vil der 
ikke være mere end et sæde 
fra en midtergang. 

Flyene har en rækkevidde 
på 11.900 km, hvilket vil give 
mulighed for non-stop flyvning 
til så fjerne rejsemål som Bang
kok, Sydafrika og Caribien. Det 
er planen, at de skal sættes ind 
i vintertrafikken til de fjerne de
stinationer straks efter leverin
gen. 

Økonomi 

Premiairs adm. direktør Tom 
Clausen siger, at der har været 
overvejet flere forskellige ty
per langdistancefly, men da 
selskabets andre Airbus fly har 
fungeret fremragende var det 
naturligt at fortsætte med Air-

De fleste dele til Airbus flyene produceres på fabrikkerne i Eng
land, Tyskland og Spanien og samles på fabrikken i Toulouse i 
Sydfrankrig. Her er vingerne ved at blive monteret på centersek
tionen af en A330. 

bus. Med i overvejelserne har 
også været at Premiairs piloter 
uden den store omskoling kan 
flyve de nye fly, idet Airbus 
bruger næsten samme cock
pit-layout i alle deres fly. Prisen 
på en Airbus A330-200 er ca. 
US$ 80 millioner. 

Der er normalt flere års le
veringstid på fly af denne type, 

Lars Thuesen, Airtours Interna
tional og Tom Clausen, Premi
air prøver pladsforholdene i i 
Airbus fabrikkens A330 mock
up i Toulouse. 

men det engelske søstersel
skab Airtours International har 
for nogen tid siden bestilt fire 
fly af typen. Det er to af disse 
der nu tilgår Premiair næste ef
terår. 

Flyflåde 

Premiairs flyflåde består pt. af 
seks Airbus A320, tre Airbus 
A300 og fire McDonnell Doug
las DC-10-1 O, der ikke må for
veksles med den DC-10-30 
Premiair havde så mange pro
blemer med tidligere. I efterå
ret 1999 udvides så flåden 
med de to Airbus A330-200. • 
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Flyvevåbnet får gallauniform 
I anledning af det foranstående 50 års jubilæum har Flyvevåbnet 

fået nye gallauniformer designet af Margit Brandt. 

Tradition og fornyelse beteg
ner bedst designet bag Flyve
våbnets nye gallauniform. Med 
lyseblå uniformsfrakke med 
rødt foer og gulddistinktioner 
på skuldrene og mørke mid
natsblå bukser med guldgallo
ner opfylder gallauniformen 
ønsket om elegance og tidløst 
design. Modeskaberen og de
signeren Margit Brandt har løst 
den svære opgave i samarbej
de med Flyvevåbnets galla
pligtige personel og arbejds
gruppen, som har taget initia
tivet til den nye uniform. Margit 
Brandt har erfaringer med 
uniformdesign, idet hun både 
i '88 og '92 kreerede de offici
elle uniformer til Danmarks 
olympiadedeltagere. 

Fra hverdag til fest 

Initiativet er taget i erkendelse 
af, at flyvevåbnet reelt aldrig 
har haft en rigtig gallauniform, 
der kan matche de to andre 
værns traditionelle og flotte 
gallauniformer. Da Flyvevåb
net i år 2000 fejrer sit 50 års 
jubilæum, er det en god anled
ning til at lancere et mere ele
gant og festligt kostume. Flyve
våbnets gamle gallauniform er 
i virkeligheden blot en modfifi
ceret udgave af den oprindeli
ge stationsuniform i Royal Air 
Force - en model fra 1966. 

"Gallauniformen er i det mi
litære, hvad kjole og hvidt er i 
det civile. Selv om den gamle 
uniform har guldstribe, guld
bælte og guldbærestropper er 
den lige lovlig hverdagspræget 
til ceremonielle formål", fortæl
ler oberst Mogens Christen
sen, som er formand for den 
arbejdsgruppe, der har stået 
for indførelsen af de nye uni
former. Selv om der endnu ikke 
er nogle gallapligtige blandt 
Flyvevåbnets kvindelige per
sonel, indeholder designpro
grammet også en model til 
kvinder, så man er forberedt, 
når den tid kommer. 
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Professionelt design 
i blå nuancer 

At skulle designe en gallauni
form er ikke nogen taknemlig 
opgave. Uniformen skal leve 
op til visse traditioner, den skal 
være behagelig at bære, den 
skal være elegant og samtidig 
have et militært tilsnit. 

De andre værns gallaunifor
mer stammer fra en tid, hvor 
uniformskulturen var en an
den, så derfor har designet 
været en øvelse i at leve op til 
samme tidsløse elegance. 

Margit Brandt indledte med 
at studere uniformernes histo
rie og traditioner, så hun vid
ste, hvilke rammer hun havde 
at arbejde indenfor. Med hen
syn til snit og farvevalg havde 
hun frie hænder. 

"Det har været 
utrolig spændende 
og en stor udford
ring at arbejde 
med gallaunifor
merne til Flyve
våbnet. Det 

er sin sag at skulle lave et de
sign, der gerne skulle holde i 
1 00 år. Så nytter det jo ikke at 
lave noget, der ligner en rum
dragt. Jeg er virkelig stolt over 
at have fået opgaven, og det har 
været en god oplevelse at 
arbejde sammen med de man
ge interessante mennesker", 
fortæller Margit Brandt, der nu 
er ved at lægge sidste hånd på 
den kvindelige version af gal
launiformen. 

Af de ni skitser Margit Brandt 
fremlagde for arbejdsgruppen, 
faldt valget enstemmigt på en 
model i blå nuancer, som er 
karakteristisk for et hvilket som 
helst Flyvevåben. Det er ikke, 
som man skulle tro, fordi de skal 
matche himlens blå. Derimod 
fortæller man, at da det første 

flyvevåben, Royal Air 
Force, blev dan

net i slutningen 
af 1 . verdens
krig, skulle man 
jo også have 

nye uniformer. Oven på krigen 
var det småt med midlerne, 
men det viste sig, at de engel
ske klædefabrikker lå inde 
med et stort parti blåt uniform
stof. Det var lige lovlig optimis
tisk bestilt af den russiske zar, 
som skulle have gallaunifor
mer til sin hær. Under den rus
siske revolution i 1917 for
svandt zaren imidlertid, så 
Royal Air Force kunne for få 
penge overtage bestillingen 
og få lavet sine uniformer i det 
blå materiale. En farve som 
altså siden er blevet symbol for 
flyvevåben i alle lande. 

Første offentlige optræden 

Gallauniformerne bæres af 
Hans Kongelige Højhed Prins 
Henrik, af forsvarschefen, af 
generaler samt adjudanterne 
ved kongehuset. Der er såle
des mindre end ti, der er galla
pligtige ved Flyvevåbnet, men 
andre har mulighed for at an
skaffe sig uniformen for egen 
regning. Derfor ligger der et 
omfattende designprogram for 
uniformernes forskellige des
tinationer. 

Gallakostumet bæres til 
lejligheder som statsbesøg, 
ambassadørmodtagelser, nyt
årstaffel og nytårskur ved hof
fet. Arbejdsgruppen bag den 
nye uniform har gået stille med 
dørene, så da uniformen blev 
båret første gang vakte den 
stor opmærksomhed. Det 
skete ved Nytårstaflet i Chris
tian Vlls palæ på Amalienborg 
1. januar i år. 

Langt de fleste fandt unifor
men "utrolig flot og elegant", 
men enkelte har kritiseret den 
for manglende danske tradi
tioner, fortæller oberst Mogens 
Christensen. Han tager kritik
ken i stiv arm, og mener, at det 
blot er et spørgsmål om tid, før 
eventuelle modstandere har 
vænnet sig til den nydesignede 
uniform. • 

(fra Set og Sket) 
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Danmarksmesterskabet 
i svæveflyvning 1998 
Af Marie Pontoppidan 

Dagene var oprandt hvor svæveflyvevejret 
igen skulle forsvinde, og DM i svæveflyvning 
skulle afholdes på Arnborg lige syd for Her
ning. Jeg selv var taget til Arnborg for at være 
førstehjælper for HB, Peter Mei/hede fra Vejle. 
Senere på ugen blev jeg dog overtalt til at blive 
midlertidig pr-chef, da chefen og hans hold 
skulle hjem og arbejde. 

46 piloter og deres trofaste hjælpere havde 
fundet vejen og var klar til åbningstalen kl 9.00 
torsdag morgen. Her blev piloterne som sæd
vanlig præsenteret. I standardklassen var der 
25 deltagere og i 15 meter var der 21. Altså et 
ret lille felt, måske pga. det dårlige vejr de to 
foregående l.r? 

Torsdag den 21. maj 

Ved åbningstalen regnede det 
ret meget, så ingen så mulig
heder i vejret, men da det reg
nede allermest, blev der kaldt 
til briefing, og opstilling i østen
den blev befalet. Alle grinede, 
og ingen troede på det, men 
som Kaj havde befalet, så kla
rede det op, og der blev ud
skrevet en opgave. 

Standardklassen skulle fly-

10 

ve en hastighedsopgave på 
248, 7 km. Med vendepunkter
ne Skarrild, laven, Hobro, Ho
vedgård, Fasterholt og hjem til 
Arnborg. Det viste sig senere 
at blive en distance opgave, 
idet ingen kom hjem. 

Dagens vinder blev Arne 
Boye-Møllermed231,7km.Nr. 
2 blev Svend Erik Madsen 
med 221,9 km og nr. 3 blev Jan 
S. Pedersen, Anders M. An-

dersen og Peter Mei I hede. Alle 
med en distance på 219,0 km. 

I 15 meterklassen blev der 
udskrevet en hastighedsopga
ve på 204,0 km. Med vende
punkterne Fasterholt, laven, 
Hammershøj, Hovedgård, Fa
sterholt og hjem til Arnborg. 

I denne klasse kom syv 
hjem. Vinderen blev Jan S. 
Hansen med en hastighed på 
83,64 km/t. Nr. 2 blev Erik Døs
sing med 83,02 km/t og nr. 3 
blev Jan Buch-Madsen med 
82,89 km/t. 

Fredag den 22. maj 

Vejret så lovende ud, så der 
blev bedt om opstilling inden 
briefing. Det blev da også en 
dag med få udelandinger og 
lange opgaver.I15 meterklas
sen blev der udskrevet en 
hastighedsopgave på 505,9 
km. Med vendepunkterne Fas
terholt, Billund, Jels, Billund, 
Støvring, Give Langå, Fas
terholt og hjem til Arnborg. Alle 
piloter i denne klasse gen
nemførte opgaven. Dagens 
vinder blev Stig Øye med en 
hastighed på 101, 19 km/t. Nr. 
2 blev Jan W Andersen med 

97,50 km/tog nr. 3 blev Henrik 
Breidahl med 94, 19 km/t. 

Samlet fører nu Stig Øye 
med 1606 point. I standardklas
sen blev der fløjet en hastig
hedsopgave på 489, 1 km. Med 
vendepunkterne Skarrild, Bil
lund, Jels, Støvring, Give, Fri
senborg, Fasterholt og hjem til 
Arnborg. Fire måtte lande ude, 
mens resten af feltet gennem
førte. 

Dagens vinder blev Morten 
Juul Christensen med en has
tighed på 95,63 km/t, nr. 2 blev 
Niels Ternholt med 92,97 km/ 
tog nr. 3 blev Arne Boye-Møller 
med 92,64 km/t. Samlet er nu 
Morten Juul Christensen nr. 1 
med 1464 point. 

Lørdag den 23. maj 

Lørdag så ud til at blive den sid
ste flyvedag i denne omgang. 
Der blev i standardklassen ud
skrevet en hastighedsopgave 
på 189,3 km. Med vendepunk
terne Kølkær, Holstebro, Ski
ve, Bjerringbro, laven og hjem 
til Arnborg. Alle gennemførte, 
og dagens vinder blev Uffe Ed
slev med 89,32 km/t. Nr. 2 blev 
Niels Ternholt med 85,56 km/ 
t og nr. 3 blev Christian Skov 
med 83,46 km/t. Samlet ligger 
nu Niels Ternholt nr. 1 med 
2010 point. 

I 15 meterklassen blev der 
udskrevet en hastighedsop
gave på 195,2 km. Med ven
depunkterne Fasterholt, Hol
stebro, Skive, Bjerringbro, la
ven og hjem til Arnborg. 18 
gennemførte og 3 måtte lande 
ude. Dagens vinder blev Jan 
W. Andersen med 93,42 km/t, 
nr. 2 blev Stig Øye med 89,61 
km/tog nr. 3 blev Jan S. Hansen 
med 88,50 km/t. Samlet fører nu 
Stig Øye med 2197 point. 

d' 
~ 
~ Standard klasse; 
~- 1. N. Ternholt 
51 
0 2. A. Boye-Møller 
~~ 3. U. Eds/ev 
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15 m klassen 
1. Jan W. Andersen 
2. Jan S. Hansen 
3. Knud M. Andersen 

Søndag den 24. maj 

Konkurrencens første fridag. 
Vejret blev, som vi kender det 
under DM perioden, nemlig 
gråt og regnfyldt. Piloterne 
holdt møde om fremtidige kon
kurrencers udfoldelse osv. 
Nogle piloter pudsede og nus
sede omkring deres flyvere. 
Hjælperne holdt fri, og konkur
renceledelsen fik indhentet 
noget af det tabte. De havde 
nemlig nok at lave de første par 
dage. Loggersystemet skulle 
op at køre, og folk skulle om
skoles til det. Men når det vir
ker, er det effektivt! 

Mandag den 25. maj 

Endnu en dag med anti-flyve
vejr. I dag havde butikkerne i 
Herning da åbent, og de blev 
da også besøgt. Jeg selv hav
de dagens eneste start, et fly
slæbs-PFT, der blev bandet 
langt væk af slæbepiloterne. 
Nogle piloter brugte tiden til at 
pudse og nusse omkring de
res flyvere. Konkurrenceledel
sen overvejede at lave flyve
vejr sidst på ugen. Det sagde 
Kaj i hvert fald. 

Tirsdag den 26. maj 

Tja, - hvad kan jeg sige. Det 
blev heller ikke flyvevejr den 
dag. Men der blev da pudset 
og nusset ved flyene. Men det 
var da efterhånden ved at 
være tid til en flyvedag, hvis 
ikke kulleren skulle brede sig 
for meget. 

Onsdag den 27. maj 

Dette var dagen, hvor alt det 
uventede skete. Til briefing var 
der udskrevet en opgave. Stan
dardklassen skulle flyve en 
hastighedsopgave på 167,3 
km. Med vendepunkterne Skar
rild, Vemb, Skjern, Ørnhøj, 
Skarrild og hjem til Arnborg. 12 
gennemførte opgaven og 13 
landede ude. Der i blandt min 
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pilot, han har også en svaghed 
for marker omkring Skjern. Især 
omkring sin fødselsdag (den 
28. maj). 

Dagens vinder blev Uffe 
Edslev med 82,89 km/t, nr. 2 
blev Arne Boye-Møller med 
76,51 km/tog nr. 3 blev Niels 
Ternholt med 73,33 km/t. Sam
let var stadig Niels Ternholt nr. 
1 med 2453 point, han var dog 
tæt forfulgt af Arne Boye-Møl
ler med 2443 point. 

115 meterklassen blev der 
også udskrevet en hastig
hedsopgave på 199,0 km. Med 
vendepunkterne Fasterholt, 
Vemb, Skjern, Ulfborg, Skar
rild og hjem til Arnborg. Her 
gennemførte syv og 14 lande
de ude. Dagens vinder blev 
Jan W. Andersen med 88,99 
km/t, nr. 2 blev Henrik Breidahl 
med 88,29 km/t og nr. 3 blev 
Knud Møller Andersen med 
85,54 km/t. Samlet var nu jan 
W. Andersen nr. 1 med 2798 
point, også han var skarp for
fu lgt. Jan S. Hansen havde 
nemlig kun 1 point op til ham! 

Denne dag var fyldt med 
grinagtige hændelser. Det vis
te sig, at der stadig var konsek
venser af storkonflikten i det 
mørke Jylland. Hele tre biler/ 
traktorer kørte tør, to måtte ha
ve hjælperhold til hjælperhold. 
En måtte endda have økono
misk hjælp på tankstationen, 
der ville ikke udlevere gratis 
benzin, end ikke til en stakkels 
hjælper i nød! 

Torsdag den 28. maj 

Også i dag var konkurrence
ledelsen optimister, de lovede 
flyvevejr på trods at et gråt 
tæppe over Jylland. Så måtte 
hjælperne i sving, og der blev 
udskrevet opgaver. 

Der var opstilling i vesten
den og efter lang tids udsæt
ning af starten, meldte ll sig 
som sniffer. Han kunne melde 
om ½-meter bobler og base i 
650 meter. Kaj aflyste, og hjæl
perne tog ikke lang tid om at 
sadle op i flyene. Piloterne 
prøvede alle de andres fly, så 
alle fik alligevel noget ud af 
dagen. Jeg selv fik en halv time 
og kunne konkludere, at Kajs 
valg havde været det rigtige. 
Sådan noget skrammelvejr. 

Fredag den 29. maj 

Dagen startede også med en 
opgave udskrivning fra kon
kurrenceledelsen. Hele feltet 
blev hængt op, men Kaj måtte 
sande, at det ikke var vejr til at 
gennemføre konkurrencen, så 
han aflyste først standardklas
sen og senere 15 meterklas-

For 50 år siden 

sen. Nogle piloter blev dog 
hængende efter aflysningen 
og fløj et par timer, men mente 
alligevel, at aflysningen var et 
klogt træk. 

Lørdag den 30. maj 

Igen en dag med aflysning. 
Dagen blev brugt til at besøge 
Herning for sidste gang i den
ne omgang, og selvfølgelig til 
at pudse og nusse omkring fly
ene. 

Søndag den 31. maj 

Til briefing fortalte Kaj, at han 
forventede at aflyse dagen kl 
13.00, ogatdervilleblivepræ
mieoverrækkelse kl 13.30. 

De endelige vindere og der
med Danmarksmestere 1998 
blev i standardklassen Niels 
Ternholt og i 15 meterklassen 
blev vinderen J. W. Andersen. 
Tillykke med det! 

Festen ville begynde kl. 
18.30 og slutte kl. ? . Den var i 
øvrigt god, så alle I sjællæn
dere, der kørte hjem, gik glip 
af noget! • 

1. august 1948:K.A. Rasmussen, Polyteknisk Flyvegruppe, 
sætter dansk rekord i højdevinding for svævefly på 3.800 
m. Fly: M0 13 OY-MUX. 
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Lancair OY-CUA 
& Jens Peter Jensen 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Han har bygget mode/fly bogstaveligt talt si
den han kunne gå. Små mode/fly og store 
mode/fly. Mange mode/fly er det blevet til gen
nem årene. Når de havde fløjet, kom de på 
hylden. 
En dag sagde hans kone: ,,Hvorfor bygger du 
ikke et fly du kan flyve i ?". Tja, hvorfor ikke! 
Han hedder Jens Peter Jensen, har fløjet F-
84G i Flyvevåbnet, været pilot i SAS fra 1955, 
hvor han fløj stort set alle typer fra DC-68 til 
DC-10. Han blev pensioneret i 1992 med ca. 
20.000 flyvetimer i logbogen. 

At bygge et fly havde været i 
Jens Peter's tanker siden 
1981, hvor han købte tegnin
gerne til en Dragonfly. Carport 
og værkstedet hjemme i Dra
gør blev udvidet til 8½ x 5½ m 
og var for så vidt klar til bygge
projektet. Jens Peter havde en 
bekendt i Jylland, der også 
byggede på et Dragonfly fly. 
Vennen var blevet hårdt angre
bet af epoxy-eksem, og det 
skræmte Jens Peter lidt, der jo 
stadig havde sit pilotjob i SAS 
at tage vare på. Så bygge
projektet blev sat lidt baggrun
den. 

I 80-erne kom Jens Peter 
som kaptajn på DC-1 0 ofte til 
USA, bl.a. til Californien. Han 
besøgte flere firmaer, der an
noncerede med byggesæt, 
men ingen af dem var rigtig in
teressante. 

Santa Paula 
En dag havde han mulighed 
for at besøge Santa Paula Air
field, ca 70 nm nord for Los 
Angeles. Det var simpelt hen 
stedet hvor alle hjemmebygge
re og mindre flyfirmaer holdt til. 
I foråret 1989 så Jens Peter her 

Jens Peter Jensen (tv.) forklarer Boe Nielsen om systemernes 
virkemMe. 

et firma der hed Neico Aviation. 
Der var to små hangarer, hvoraf 
den ene var til udstilling og ad
ministration. Direktøren hed 
Lance Neibauer. I udstillings-

hangaren stod prototypen på 
en Lancair. Efter at Jens Peter 
havde fået en prøvetur {forme
delst US $ 50, der ville blive 
refunderet ved køb af et bygge
sæt) var han "hooked". 

Instrumentpanelet med alle motorinstrumenterne i højre side. GPS antennen stikker op over panelet. 

I løbet af nogle besøg i San
ta Paula fløj han 3 timer 40 min. 
på den Ferrari-røde prototype. 
Bestilling på et byggesæt blev 
afgivet den 2. januar 1989. Der 
var op til 6-7 måneders leve
ringstid. Han fik dog flyets 
håndbog med hjem og brugte 
tiden til af forberede sig. 

Byggeriet 

Byggesættet ankom i en stor 
kasse til Frihavnen i Køben
havn. Efter meget bøvl med 
Toldvæsnet kunne byggeriet 
endelig begynde den 23. sep
tember 1989. Det kom til at va
re fire år. 

Lancair'en er bygget efter 
reglerne i Statens Luftfartsvæ
sens BL 2-2 og overvåget af 
kontrollanter fra KZ & Veteran
flyklubben. 
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Den første flyvning fandt 
sted fra Københavns Lufthavn 
Roskilde den 26. april 1994. 
Den varede 28 minutter og 
viste at det eneste der skulle 
rettes var lidt ved trimmet. 
Herefter påbegyndtes det 
omfattende prøveflyvnings
program, der kom til at vare to 
år. 

Lancair 3201 

Flyet er et lawinget, enmoto
ret, tosædet fly med optræk
keligt understel og stilbar pro
pel. Flyet har meget slanke lin
jer, der siger FART. Motoren 
er en Don George model DG-
2 opbygget af Lycoming dele 
af firmaet Don George, Ine. i 
Orlando, Florida. Udgangs
punktet er en 0-320 udstyret 
med O-360-knastaksel mv. 
samt indvendigt forkromede 
cylindre. Der er monteret ben
zin i ndsprøjtn i ngssyste m i 
stedet for karburatoren. Effek
ten er 180 hk ved 2. 700 omdr/ 
min. 

Instrumenteringen omfatter 
flyveinstrumenter til VFR
flyvning med transponder, 
AOF, COMNOR og intercom 
fra firmaet NARCO. En Garmin 
GPS100 letter navigationen. 

Listen over motorinstru
menter er lang: manifoldtryk, 
omdrejningstæller, voltmeter, 
amperemeter, udendørs- og 
indsugningstemperatur, ben-

OY-CUA foran tårnet i Odense Lufthavn. 

zinbeholdning, benzintryk, 
benzinforbrug, udstødnings
temperatur, topstykketempe
ratur, olietryk og -temperatur. 
Jamen, det er der flere fly der 
har, vil nogen sige. Ja, men det 
specielle ved Lancair'en er, at 
alle instrumenterne kan vise 
værdierne både i analog form 
og digital form, og at de fleste 
data kan gemmes i en micro
computer til senere analyse og 
visning. Eksempelvis kan man 
således for hver flyvning sam
men I ig n e benzinforbruget 
med den forrige tur. 

Surt at være for stor 

Rækken af piloter, der har lyst 
til at få en tur i OY-CUA er lang 
- formentlig næsten uendelig. 
Men flyet selv har sit eget 
udvalgkriterie på hvem der 
kommer med og hvem der må 
nøjes med kigge. Kriteriet er 
pilotens størrelse. Det er 
nemlig ikke alle der kan klem
me sig på plads i sædet, især 
kniber det med at få stukket 
benene ind under instrument
panelet. 

Da hood'en åbnes i bag
kanten i cockpittet og åbner 

Lancair'en trækkes frem af en propel fra MT-Propeller i Straubing, Tyskland. 

fremover er der ellers glimren
de ombordstigningsmulighe
der. Er man først på plads, sid
der man forbavsende godt i de 
faste sæder, der har firepunkts 
sikkerhedsseler. 

Jens Peter har inviteret mig 
med på en tur til Odense Luft
havn, hvor han skal hente no
get maling. Da vi har tanket i 
Københavns Lufthavn Roskil
de og har spændt sikkerheds
selerne, starter Jens Peter 
motoren. Vi kører til bane 03 
for opvarmning og får derefter 
starttilladelse. Under startlø 



Data 

Lancair 320i 

1 stk Don George model 
DG-2 (Lycoming) med MT 
constant speed propel 
ydende 180 hk ved 2. 700 
omdr. 

Spændvidde: ......... 7,16 m 
Længde: ................ 6,40 m 
Højde: .................... 2,00 m 
Tornvægt: ....... .... 523,5 kg 
Max startvægt: ...... 764 kg 
Rejsehastighed: .... 183 kts 

Byggesæt fremstillet hos 
Neico Aviation, Ine. 
2244 Airport Way 
Redmond, Oregon 97756 
USA 
tel 001 503 923 2244 
fax 001 503 923 2255 

bet ved fuld gas er lydniveauet 
ret høj, men det hænger sam
men med næsehjulsbrønden 
er åben, for da understellet er 
taget op mindskes lyden til et 
langt lavere niveau. 

Fart 
Med Lancair'ens 180 hk og en 
totalvægt der svarer til en 
Cessna 150, sker der virkeligt 
noget da vi har sluppet banen. 
Bedste stigehastighed er 98 
knob. Kort efter at vi er drejet 
venstre ud har vi nået de 1.500 
ft der er max. højde i området. 
Jeg har travlt med atfølge med 
i hvad der sker på motorinstru
menterne i højre side af pane
let og lægger ikke specielt 
mærke til farten. Så da Jens 
Peter siger: ,,Den går ellers 
godt her ved 185 knob", bliver 
jeg ikke så lidt overrasket - vi 
er jo lige startet! 

På vej over Vestsjælland får 
vi øje på en andet fly. ,,Vi skal 
lige hen og se hvad det er for 
en", siger Jens Peter. 

Ja tak, den kender jeg godt, 
tænker jeg. Det har jeg selv 
prøvet i min Cessna 150 nogle 
gange, men det ender altid 
med at afstanden bliver større 
og større i stedet for det mod
satte. Men det sker ikke her. 
Lancair'ens fart gør kort pro
ces med afstanden og kort ef
ter glider vi i god og sikker af
stand op og flyver parallelt 
med det andet fly. Vi hilser og 
brækker af som en anden F-
16 og sætter igen kursen mod 
Odense. 

Jeg får lov at overtage sty
ringen. Pinden kræver over-
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Jens Peter Jensen taxier ud til start. Bemærk dørene til hovedhjulene, der er helt indkapslet under 
flyvning. 

raskende små bevægelser 
med en let hånd for at give den 
ønskede virkning. Trods de 
små bevægelser er doserin
gen alligevel nem. Vi prøver 
forskellige drej og stigninger 
og snart (alt for hurtigt) er vi 
ved Lindøværftet, hvor Oden
se Tower giver lov til at gå på 
højre medvind til bane 06. Her 
tager Jens Peter over igen, idet 
han næppe har lyst til at se på 
at jeg river understellet af ja
geren i en hård landing. Fina
lehastigheden er 80 knob og 
70 over tærsklen. 

Teknik 
På hjemvejen satte Jens Pe
ter mig ind systemernes virke
måde, bl.a. prøvede vi nød ud
sætning af understellet. 

Brændstofsystemet består 
af en tank i hver vinge og en 

samletank hvorfra motoren 
fødes. Overførsel af benzin 
foregår automatisk styret af en 
føler i samletanken eller ved at 
piloten selv aktiverer en pum
pe. Brændstofforbruget pr. time 
vises som nævnt både analogt 
og digitalt i motorinstrumentsy
stemet. Tankene kan til sam
men indeholde 1741. 

En G-måler registrerer be
lastningerne på flyet, der er 
godkendt til + 3,8 og - 1,5 med 
fuldvægt og flaps oppe. 

Kvalitet 
Overalt bærer flyet præg af 

Jens Peter's præcision og 
omhyggelighed med detaljer
ne, fx. som pinden, der stikker 
op gennem forkanten af sæ
det. Ikke noget med et gam
melt gummihåndtag fra en 
knallert. Nej, her er polerede 

træhåndtag med udskæringer 
som fingrene falder naturligt i, 
når man tager om pinden. På 
samme måde er trimhjulet i 
midterkonsollen udskåret og 
poleret (i samme træart, selv
følgelig) med gribehuller. 

De tre motorhåndtag i mid
terkonsollen sidder alminde
ligvis (fra venstre mod højre) i 
rækkefølgen gashåndtag, 
propelhåndtag og blandings
kontrol, men Lancair har valgt 
at bytte om på de to sidst
nævnte, idet man derved kan 
regulere på gas- og blan
dingshåndtag uden at flytte 
hånden, - igen en gennem
tænkt ide. 

Jens Peter Jensen har fået 
megen anerkendelse for et flot 
resultat af det store arbejde, 
bl.a. har han vundet klassen 
for amatørbyggede fly 1996 
ved KZ Rallyet i Stauning. • 

Sideroret sidder helt bagved højderoret, - og alle kan se at Lancair'en kommer fra Danmark. 
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E~ d!!.Ln_teresseret ~ af. HU~. - 1( l~tI i 
SAS commuter _med udsigt til en 

-1 an g Jea r:r:i ei:e ~i __ S(lSAS? 
-- . -, -r:-~-~ -~ -- :'i°~~ ~ - - - :':"'~- ~~~~!!l:::!!!!~==a:!!!!!"!!!!5:!!!:;=====--

H ar du de formelle krav opfyldt der er 
nævnt nedenfor~ men går du og mangler 

_ flyvetimer for at opfylde kravene til SC på 
700 timer heraf 200 twin? 

Så kan vi måske tilbyde dig en alternativ adgang 
til SAS koncernen, idet SC/SAS har valgt at kigge 
på mulige ansøgere i den gruppe som opfylder 
nedenstående formelle krav. 

Formelle krav: 
• B + I certifikat med TWIN. 

(Skandinavisk certifikat). 
• D teori bestået. 
• Gymnasieuddannelse eller· tilsva1·ende 

( 12 års skolegang), med fysik og matematik. 
• besidder et skandinavisk sprog hhv. i skrift 

som mundtligt. 
• gode kundskaber i engelsk. 
• EU borger eller· Norsk. 
• alder min. 22 år. max. 35 åt~ 
• højde 163cm - 195cm. 
• militærijeneste skal være aftjent (mandlige 

ansøgere), eller frinummer gældende. 

Der er ikke noget timekrav. Hvis du findes egnet 
og behov er tilstede, bliver du tilbudt ansættelse 
i SAS Commuter. Her vil du efter· 4 år have 
mulighed for at skifte til SAS Airline alt efter· 
anciennitet og behov på daværende tidspunkt, 
eller· fortsætte karrieren indenfor SC. 

,..~- \~,. - -- -+ ..... -..--

Er du interesseret kan du rekvire1·e ansøgnings
skema ved at sende navn, adresse samt tlf. nr. på 
nedenstående fax nr. og marker· henvendelsen 
med "half-ab-initio application". 

SAS Flight Operations fax: +46 8 797 1930 

Findes du umiddelbart egnet, vil du blive tilbudt 
at medvirke i en flyveprøve. Dette for at SC/SAS 
hat· en mulighed for at bedømme dine flyve
mæssige kundskaber·. Efter denne prøve bliver 
du bedømt før du evt fortsætter til de øvrige 
psykologiske/operative prøver i forløbet. Alle 
prøver er uden omkostning for ansøger herun
der også de flyvepsykologiske tests. 

Efter endt prøveforløb vil kvalificerede ansøge1·e 
blive placeret i en pulje, hvorfra SC/SAS vil tilby
de ansøgere at deltage i et "Pre Bridge Cou1·se", 
som indeholder· teori samt simulatorflyvning. 
Kursets varighed er ca. 5 uger som afholdes i 
København og i Stockholm. 

Du vil efter· dette ku1·sus blive endeligt bedømt, 
og vil hvis behov er tilstede blive tilbudt ansæt
telse i SAS Commutet~ 
Økonomi: Kurset koster 40.000,- Dkt·. og dette 
skal betales i rater under ku1·set. SAS vil væ1·e 
behjælpelig med evt. bankkontakt vedr. lån. 
Kursuspt·isen indeholder· alle udgifter herunder 
ophold/kost i Stockholm under sidste del. 



(Svæve)flyve~ikkerhed, 
S-teori og ligestillingskampen 
i 1970'erne 
Af Bo Brunsgaard 

Kan nogen huske dengang i 
de glade 1970'ere, hvor man 
indførte kravet om, at der skul• 
le stå "M/K" i alle jobannoncer? 
Tanken var sådan set god nok. 
Mænd og kvinder blev for
skelsbehandlet på arbejds
markedet, og det ville man gø
re noget ved. Der er bare den 
hage ved det, at det ikke hjalp 
en døjt! 

På et tidspunkt i den for• 
gangne vinter kom jeg i en dis
kussion til at hævde, at krave
ne til indholdet af det nye obli
gatoriske teorifag "Menneske
lig ydeevne og begrænsning" 
(i daglig tale: MYB), efter min 

Forfatteren: 

Bo Brunsgaard er 31 år, og 
startede som svæveflyver 
en smuk majdag i 1988 
med 15 minutter i en oran
gerød Bergfalke 111. Som FI 
i Vejle Svæveflyveklub 
flyver han stadig i den sam
me Bergfalke og under
viser med skiftende held 
klubbens håbefulde elever 
i S-teorifaget flyvelære. I 
sin alt for sparsomme fritid 
forsøger han at undgå at 
havarere sin gamle Std. Li
belle. 
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mening, er forfejlet, i hvertfald 
når vi taler om svæveflyvning. 
Det vakte lidt diskussion, der 
efterhånden drejede over på 
flyvesikkerhed i det hele taget. 
Jeg vil i det følgende prøve at 
redegøre for min side af dis
kussionen, her hvor vi er gen
nem det første år med faget. 

Jeg vil for en god ordens 
skyld understrege, at jeg ikke 
sigter mod hverken undervise• 
re eller S-teori-udvalget. Jeg er 
fuldt klar over, at begge parter 
har haft et sæt rammer og krav, 
som er blevet dem påført ude
fra. 

Læren fra de glade 
1970'ere 
I 1970'erne havde man en 
struktur og et sæt holdninger 
på arbejdsmarkedet, der førte 
til forskelsbehandlingen mel
lem mænd og kvinder. Det kræ
vede grundlæggende ændrin
ger i samfundet at gøre noget 
ved det. Den slags er svært. 

Så i stedet for at angribe det 
egentlige problem, så opfandt 
man bare et pseudoproblem, 
der var nemmere at gøre noget 
ved. Så kunne man rende 
rundt og dunke folk i hovedet 
for ikke at skrive "M/K". Og, 
voila, se, problemet var løst. 

Der er bare lige den detalje, 
at det problem, man smed alle 
ressourcerne efter, var det til 
lejligheden opfundne pseudo
problem. De grundlæggende 
problemer lå uberørte hen. 
Hvis I ikke tror mig, så prøve 
at kigge i en lønstatistik.I1998 
får mænd stadig i gennemsnit 
mellem 10 og 15 % højere løn 
end kvinder for samme arbej
de! 

Efter min mening er MYB
faget et udtryk for det samme. 
Vores materiel bliver bedre og 
mere sikkert, men alligevel 
smadrer vi flyvemaskiner. Den 
menneskelige faktor ligger bag 

hovedparten af havarierne. 
Noget må gøres! 

Og så kommer ICAO på ba
nen med krav om undervis
ning i MYB med fokus på fysi
ologiske faktorer. En masse 
ressourcer ryger efter at leve 
op til kravene, opstille under
visningsplaner, udarbejde ma
teriale, undervise, deltage i un
dervisning, lave eksamensop
gaver, løse eksamensopgaver, 
rette eksamensopgaver osv. Se 
os, vi løber stærkt for sikkerhe
dens skyld. 

Det problem, der er blevet 
defineret for os i MYB er dejligt 
konkret og let at løse. Lægevi
denskaben ved en masse om 
hvordan vores krop er skruet 
sammen, og hvordan den på
virkes under forskellige ekso
tiske forhold. Man tager lidt her 
og man tager lidt der. Det er til 
at lave pensum i, det er til at 
undervise i, og det er til at lave 
eksamen i. Men, det er bare ik
ke derfor at vores flyvemaski
ner går i stykker. 

Hvorfor havarerer vi? 
Ikke at det er spild alt sammen. 
Jeg vil da gerne tro, at i måske 
1 O procent af havarierne inden 
for svæveflyvning er der fysi
ske faktorer hos piloten, der 
spiller ind. Måske kunne 50 
procent af disse være undgået 
hvis piloten havde fået under
visning i MYB. Men, så er pro
blemet altså, at vi har smidt 
ressourcer efter at forhindre 5 
procent af havarierne - hvad 
så med det resterende 95 pro
cent? 

Jeg tror, at de virkelige år
sager til langt hovedparten af 
vores havarier kan findes in
den for tre områder: 

- manglende respekt for risi
koen 

- manglende selverkendelse 
• holdninger i "systemet" 

Lad mig give et eksempel 
på hver af disse fra det virke
lige liv. 

Manglende respekt 
for risikoen 
En pilot fortalte mig, at han 
havde fået et flyslæb fra Arn
borg hjem til Hammer, hvor 
slæbepiloten, i stedetfor at sti
ge under slæbet, havde slæbt 
ham ligeud i godt 200 meters 
højde. Piloten mente det som 
en sjov anekdote om dumme 
slæbepiloter, og var noget 
uforstående overfor, at jeg 
syntes at det var ham, der hav
de båret sig dumt ad, ved ikke 
at kalde slæbeflyet og forlangt 
at blive slæbt i en sikker højde. 

Hvis nu sprængstykket var 
gået - havde det så ikke været 
mere sikkert at være i 500 me
ter end i 250? Hvad med tiden 
til at finde en mark at lande på? 
Manglede respekten for risiko
en for hvad der kunne ske? Var 
tanken om det risikable over
hovedet tilstede? 

Manglende selverkendelse 
Jeg gjorde noget tåbeligt, da 
jeg var på Fl-kursus for et par 
år siden. Vi fløj en dag med 
kraftig blæst, kraftig turbulens 
og god termik. Da jeg var sidst 
på flyvelisten, pakkede jeg AB 
ud og tog en start. Efter knap 
to timer blev jeg kaldt ned: Puc
hacz'en og instruktøren stod 
og ventede, jeg skulle ud og 
flyve kunstflyvningslektion. Ud 
med bremserne, ned i en fart, 
over i Puchacz'en og afsted 
det gik. 

På vej op i slæbet brumme
de Poul et par gange fra forsæ
det: jeg lå og skred indad i 
svingene mens slæbepiloten lå 
og brugte termikken for at kom
me hurtigere op. Det endte 
med, at jeg skred så langt i svin-
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get, at jeg fik rykket spræng
stykket over i godt 500 meter. 

Jeg skulle ganske enkelt 
ikke have taget den tur. Jeg 
havde lige fløjet et par timer i 
kraftig turbulens, jeg var stres
set og min koncentration var 
væk. Jeg burde have haft selv
erkendelsen til at indse, at jeg 
skulle have en pause og været 
voksen nok til at blæse på, at 
de andre stod og hoppede for 
at få mig sendt af sted. 

Holdninger i "systemet" 

Sæsonen går på hæld, og der 
er ikke mange flyvedage tilba
ge. Stakkels X, der er på 8-nor
mer, har en teori, der udløber, 
og hvis han ikke får lokalflyv
ningstilladelse i år, så skal han 
tage hele teorien om. Han 
flyver sådan set godt nok, men 
han mangler altså lige de 
sidste 40 minutter. Hånden på 
hjertet: hvad driver beslutnin
gen om hvorvidt X skal få lo
kalflyvningstilladelse? 

Selvfølgelig giver vi ikke lo
kalflyvningstilladelse til en elev 
uden at det er fuldt forsvarligt. 
Men, ingen skal fortælle mig, 
at det andet ikke ligger i bag
hovedet Lader vi blot X flyve 
otte Ka8-starter med det ene
ste formål at få de sidste 40 mi
nutter i hus så formalia er over
holdt? Er vi bevidste om hvad 
der påvirker vores beslutning 
om at det er nok, at X lige ak
kurat har de fornødne timer og 
minutter? Ervi bevidste om, at 
vi betragter disse starter som 
ren tidsflyvning, uden at give 

FLYV • AUG. 98 

X en ordentlig briefing og de
briefing, og at vi dermed ikke 
giver X den optimale uddan
nelse? 

Hvad burde vi gøre? 

Ingen af disse situationer har 
været livstruende eller ført til 
risikable hændelser. Men, den 
akkumulerede virkning af dem, 
og mange andre, tror jeg på et 
tidspunktførertil en bøjetflyve
maskine. Bag hver af disse si
tuationer ligger der noget, der 
er sket mellem ørerne på en el
ler flere personer. At gøre noget 
ved dette kræver en pædago
gisk indsats af rang. 

"Ho ho", hører jeg, "vi skal 
altså have mere psykologi ind 
i MYB". Det vil bare være at 
gentage fejlen. Det vi skal, er 
at analysere hvorfor vi smad
rer flyvemaskiner, og så bruge 
denne viden til at lave et pen
sum, der retter sig mod at for
hindre dette. Hvis vi blot ind
fører mere psykologi i under
visningen, så tager vi kritikløst 
fat på at proppe hovederne på 
vores elever med viden fra 
lægevidenskaben, uden at vi 
har gjort os klart, om det er den 
rigtige viden. 

Min anke mod MYB i fagets 
nuværende form er, at det tvin
ger os til at aflede ressourcer 
til et område, der efter min bed
ste overbevisn ing udgør et 
pseudoproblem inden for svæ
veflyvning. Mængden af res
sourcertil undervisning og fly
vesikkerhedsarbejde er ende
lig, og det piner mig, at vi tvin-

ges til at kaste dem efter det 
letteste i stedet for at bruge 
dem der, hvor det ganske vist 
er vanskeligere og mindre 
direkte synligt, men hvor det til 
gengæld kunne forhindre flest 
havarier. 

KaB under landing på Kaldred 
Flyveplads. Foto: Knud Larsen 

Ressourcer er som øl: hvis 
jeg spilder halvdelen af min øl, 
så uanset hvad jeg gør, har jeg 

kun en halv øl tilbage til at 
slukke tørsten med. Måske 
havde det været bedre at hæl
de hele øllen i halsen, hvor den 
havde gjort mest gavn? • 

Stephan Aucr 
FustOfficer 
LaudaAir 

John Barbas 
Capram, Flight T ramer 

USAmmys 

Barry Rochc 
Pilot 

Perroleum 1-lelicopters Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronaut ics has tra ined 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven train ing curriculum and ex
perienced staff combmed with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the h ighly 
compemive professional pilot marketplace. 

We offercollege degree options, assistance withJ-1/M- l/F-1 visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTJCS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 

OAKLAND.CALIFORNIA 94614 • USA 
Te!: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 

Web: www.sterraacademy.com 
Email: admiss1ons®s1erraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircroft Mechonic & Dispotcher Troining Programs o/so ovoilob/e. 
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Miljøregulativer giver 
flyvepladserne problemer 
Af ingeniør Peter Andersen 

I løbet af 1994 kom der ikke mindre end tre 
bekendtgørelser, hovedsagelig af miljømæs
sig karakter, som giver større restriktioner 
eller forbud mod flyvepladser - og flere er på 
vej. 

Etablering af en ny flyveplads er så at sige 
helt umuligt. 

EF- fuglebeskyttelsesom
råder og Ramsarområder. 

5.juni 1994 trådte Bekendtgø
relse om afgrænsning og ad
ministration af EF- fuglebe
skyttelsesområder og Ram
sarområder i kraft. 

Der udpeges ikke mindre 
end 111 halvstore områder i 
Danmark, hvor der skal tages 
særligt hensyn til fuglene. I 
disse områder må der ikke 
længere anlægges eller udvi
des eksisterende tekniske an
læg som fx flyvepladser. 

De pågældende områder 
er indtegnet på kort, men be
kendtgørelsen gælder også for 
aktiviteter som "berører" de 
indtegnede områder. Det vil 
sige, at selv om man befinder 
sig udenfor beskyttelsesområ
det, kan myndighederne med 
bekendtgørelsen i hånden 
stoppe tekniske anlæg. 

Det bliver allerede benyttet 
og lykkes med stort held, for 
så snart myndighederne har 
en ny paragraf skal den selv
følgelig også benyttes, selv 
med tilbagevirkende kraft. 

Yngletid på Westerland/Sylt i maj 1997. 

Såfremt et teknisk anlæg 
skal godkendes, skal der ind• 
gå en vurdering af anlæggets 
virkninger på beskyttede arter. 
Denne vurdering kan nemt 
blive subjektiv, fordi der vel altid 
kan findes en måge der har fået 
tynd mave - men af hvad? 

BL 7-16 Bestemmelser om 
særligt følsomme natur
områder 

Denne BL er endnu ikke trådt 
i kraft, men har været under 
udarbejdelse siden 1990. 

Med begrundelse i beskyt
telse af fugle- og dyrelivet er 
der udpeget 30 steder i Dan
mark og tre på Grønland, hvor 
flyvning i lavere højde end 
1000 ft skal undgås. 

Det største område er hele 
Vadehavsregionen i det syd
vestlige Danmark, hvor højde
grænsen er 1500 ft. og hvor 
reklameflyvning og UL-flyv
ning slet ikke må finde sted. 

Det er dog et spørgsmål 
hvor meget civil flyvning vil ge
nere, når militæret flyver med 
F-16 ned til 300 ft og har 
skydeområde på Rømø. 

Miljøkonsekvensvurdering 

15. oktober 1994 trådte Be
kendtgørelse om tilladelse m. v. 
til de anlæg, der er omfattet af 
miljøvurderinger i henhold til lov 
om planlægning (VVM) i kraft. 
(WM = Vurdering af Virkning 
på Miljøet) . I vejledningen til 
ovennævnte bekendtgørelse 
angives cirka hvornår og hvor
for der skal udarbejdes miljø
konsekvensvurdering. 

DENL-metodens korrektioner 
for trafikkens tidsmæssige fordeling 

Hvad skal en miljøvurde
ring indeholde og hvordan skal 
den vurderes? 

De myndigheder, som er 
sat til at administrere den, ved 
det ikke og har for øvrigt ikke 
ressoucer til at finde ud af det, 
fordi der lige pludselig skal ud
arbejdes rigtig mangeVVM'er. 

Det kan i hvert fald bruges 
til at trække tiden ud mindst et 
år, og til den tid kommer der 
nogle nye bekendtgørelser, 
som der også lige skal tages 
hensyn til. 

Alene ordet "vurdering" an
tyder at sagsbehandlingen 
kan blive ukonkret og subjek
tiv, når alle parter tolker sagen 
forskelligt. 

Støjberegninger 

5. december 1994 udkom 
Vejledning fra Miljøstyrelsen 
Nr 5/1994, Støj Flyvepladser. 

Vejledningen erstatter to 
tidligere, nr.5/1982, Beregning 
af støj omkring flyvepladserog 
Nr. 211988, Flyvepladser og 
lufthavne, Godkendelse og til
syn. 

Som navnet siger er det 
kun en vejledning, men den 
bliver dog anvendt som gæl
dende lov af de behandlende 
myndigheder. 

Den nye vejledning er en 
væsentlig skærpelse mod fly
støj på et par afgørende punk
ter. 

Der er indført et nyt begreb, 
særlige flyaktiviteter: 

Faldskærmsflyvning, lan
dingsøvelser ved skoleflyv
ning, flyvning med ultralette fly, 
kunstflyvning og rundflyvning. 

Dag 
07-19 

Aften 
19-22 

Støjtillæg dB 

Nat 
22-07 

Flytrafik, undtagen særlige flyaktiviteter 0 5 10 

Særlige flyveaktiviteter: 
Mandag • fredag 
Lørdag + søndag 

0 
5 

10 
10 

15 
15 
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Der er her tale om flyvnin
ger som er særlig generende 
på omgivelserne med støj, 
navnlig fordi der sker gentagne 
ensartede flyvninger, flyvning 
i lav højde og flyvning når an
dre også har fri. 

Disse flyvninger skal derfor 
fremover korrigeres med et 
tillægsstøjtal, tillagt oven i på
gældende flys støjtal, når der 
opereres om aftenen og i week
enden. Korrektions-tillæggene 
ses i tabellen. 

For at modsvare støjtillæg
gene kan operationsandelene 
reduceres tilsvarende. 

Et støjtillæg på 5 dB mod
svares af 3,2 gange færre flyv
ninger, 1 0 dB ~ -10 gange, 15 
dB ~ -32 gange. 

En lille trøst er det, at for 
faldskærmsflyvningen træder 

tillæggene først i kraft den 1. 
januar 2000. 

Tidligere tillod man ved god
kendelser normalt op til 20 
boliger i det åbne land omkring 
en flyveplads, hvor støjbelast
ningen lå over 45 dB støjkurven. 
Den nye vejledning fordrer max 
50 dB for alle huse i det åbne 
land. 

Hvis denne regel håndhæ
ves, ser det meget sort ud for 
mange af de eksisterende fly
vepladser. 

Til brug ved planlægning og 
sagsbehandling ved klagesa
ger har Miljøstyrelsen udgivet 
et computerprogram med en 
lang række prominente orga
nisationer på forfatterlisten: 
Single Point Calculation Met
hod (8PM), Punktberegnings
metoden. 

Programmet har haft et par 
år med børnesygdomme,fx: 
En lille Piper under indflyvning 
til landing, med motoren i tom
gang, målt 2 km imod vinden, 
larmer 98,8 dB! 

Fejlene skulle nu alle være 
rettet. 

Problemet med program
met er at det er lidt utilgænge
ligt for almindelige folk - og for 
sagsbehandlerne i amterne. 

Forfatteren: 
Peter Andersen 
Ingeniør 

Støjeksperterne, som lever 
af at udføre egentlige støjbe
regninger, noterer at resulta
terne ikke bør anvendes som 
grundlag for sagsbehandlin
gen af en miljøgodkendelse. 

Så skal der laves beregnin
ger, rapporter og vurderinger 
til fremtidens miljøgodkendel
ser, skal skrives mange blanco 
checks til"miljøeksperterne".• 

A-certifikat 1987, medlem af Tønder Flyveklub 
DMU udvalg for teknik og miljø. 
Deltaget i DM i præcisionsflyvning siden 1991. 
Egen Piper PA-28 og flyveplads omme bag huset. 

m~:::==L==UG==L==El==STI/=NGE=N========================irt================TE=C=HN=,c= ... =L=DA=T=A=AN=D=P==ER==F==OR==:::: 
SpaMWeite 15.00m y Wing span 49.21 tt 
FIOgelflAche 10.16m' Wingarea 109.36 ft' 
Flolgelstreckung 22.2 Aspect ratio 22.2 

Version "•" Verwlon "b" Version "a" Version "b" 
22.34 tt 

2.03 tt 
2.66 It 

Rumpflånge 6.41 m 6.81 m Fuselage length 21 .03 ft 
Bfeite am Cockpit 0.54 m 0.62 m Cockpit width 1.n tt 
HOhe am Cockpit O. 75 m 0.81 m Cockpit height 2.46 It 

Lee,vewicht ca. 
Maximales~t 
AAchenbelastung 
Maximakn Wasserbaffast ca. 

HOchstzulåssige Geschwindigkeit 
ManOvergeschwindigkeil 
Beste Gleitzahl 

235 kg 240 kg 
525 kg 

30.5 · 51 .7 kglm' 
200 kg 

250 km/h 
200 km/h 

noch nicht gemossen 

I 7 L..__c 02 __,... 
~--C--~ 1 
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Empty mass approx. 
Max. all-up mass 
Wing loading 
Max. water ballast approx. 

Max. perrnitted speed 
Maneuvering speed 
Max1mumLJO 

529 Ib 518 Ib 
1157 Ib 

6.24 • 10.58 lbl!t' 
52.8 US Gal / 44 IMP Gal 

135 kl/ 155 mph 
108 kl/ 124 mph 
not yet measured 
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Danske vinger nr. 10 

Rutan Long-Ez 
OY-BSM ·· 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det er et fly man tager på, og som nærmest 
bliver en forlængelse af ens egen krop. Med 
byggeren Ivan Madsens egne ord er dets ud
seende som Poul Dissing - enten kan man 
lide det, eller også kan man ikke! 

Der kan ikke være mange fly
veinteresserede i Danmark, 
der ikke på et eller andet tids
punkt har set Ivans Long-Ez. 
Den har været præsenteret 
ved et utal af civile og militære 
flyvearrangementer. Selv hus
ker jeg eksempelvis flyet fra et 
stævne i Ålborg i 1988. Jeg var 
primært taget derop for at se 
Concorden, men Long-Ez'en 
nåede også at sætte sig fast i 
erindringen. Her var et lille fly 
som ville frem i verden! 

Ivan begyndte at bygge OY
BSM i 1981 sammen med to 
kammerater, der begge i det 
lange løb trak sig ud af projek
tet. Flyet blev bygget efter teg
ninger (altså intet kit) . Arbejdet 
foregik i gildesalen ovenpå 
Ivans værksted, og det var 
gennem tagvinduerne her fly
ets dele i juni 1983 blev løftet 
ud, fragtet hen over taget og 
sænket ned på en lastbil for at 
blive kørt til prøveflyvning fra 
Roskilde. Flyet blev færdigt en 
uge efter den bornholmske 
selvbygger Kai Christensens 
Long-Ez og var dermed det 
andet danske fly af typen. Kai 
solgte senere sin maskine til 
udlandet, så derfor var Ivans 
gen nem mange år den eneste 
Long-Ez på dansk register. 

Den karakteristiske Wing/et 
med indbygget sideror. 

Nedtur 

Ca. 8 timer inde i prøveflyvnin
gen var Ivan kommet frem til 
at skulle bestemme flyets gli
detal. Efter en indskydelse 
15.000 ft over Samsø slukke
de han motoren for at kunne 
få det helt korrekte tal. Ved et 
punkt ud for Sejerø var øvelsen 
færdig, men desværre ville 
motoren ikke starte igen. Ivan 
prøvede ihærdigt at få den til 
det og drejede straks mod 
Kalundborg flyveplads, som 
han vurderede, at der var en 
realistisk chance for at nå. 

Der manglede da også kun 
tredive meter i, at det var lyk
kedes. Long-Ez'en, der ikke i 
al almindelighed er glad for 
græsbaner, var endnu mindre 
begejstret for den hårde tue, 
som den ramte i den bløde mo
sejord. OY-BSM endte på ryg
gen, så Ivan hang i selerne med 
hovedet nedad i totalt mørke. 

Han fik ret hurtigt selskab 
af skovsnegle, men det varede 
en halv time før assistance nå
ede frem. Ivan forklarede de til
ilende, at flyet skulle løftes i 
næsen for at få ham ud, men 
da næsten ingen på det tids
punkt kendte en Long-Ez, var 
det temmelig svært, at overbe
vise dem om, hvad der var næ
sen på flyet. Ivan slap fra ha
variet uden men, men flyet var 
meget alvorligt skadet. 



Et havari så kort efter en 
jomfruflyvning med et hjem
mebyggerflyer en total nedtur 
i alle tænkelige betydninger af 
ordet. En af den slags oplevel
ser i tilværelsen, hvor den 
vundne erfaring slet ikke står i 
noget fornuftigt forhold til om
kostningerne ved at få den. 

Tiden efter havariet var en 
dyb bølgedal i projektets histo
rie. Det var svært at mobilisere 
den nødvendige energi til at få 
det genopbygget, da det me
ste af stellet måtte bygges op 
på ny. Det var ikke mindst tak
ket være en hjælpende hånd 
fra Kai Christensen, at OY
BSM kom på vingerne igen i 
1985. 

Blødt stall 

OY..BSM giver sin pilot en her
lig fornemmelse af at være et 
med sin maskine. Cockpittet er 
så stort, som det skal være 
(men heller ikke mere), for at 
der kan sidde to velvoksne per
soner i det. Alle flyveinstrumen
ter sidder ved forsædet. Bag
sædet har kompas og joystick, 
men ingen siderorspedaler. 
Desuden findes her et par små 
handskerum i vingerødderne. 

Kort efter start trækkes næ
sehjulet op, ved at Ivan drejer 
på et lille håndtag. Vindpres 
mod dørene til understelsbrøn
den kan få dem til stå lidt 
skævt, men Ivan kan følge tin
genes tilstand gennem et lille 
vindue og vride flyet lidt i vin
den, så understellet kan træk
kes helt op. 

Et vigtigt element i designet 
af Long-Ez, var ønsket om at 
lave et stallsikkert fly. Stal! i OY
BSM er da også virkelig en non
event. Tager man gassen af og 
trækker pinden langsomt tilba
ge, når man et punkt, hvor for-

For god ordens skyld skal det påpeges, at Long-Ez'en flyver mod venstre. 

vingen er stallet, men hvor ho
vedplanet stadig flyver. Forvin
gen synker derfor igennem, 
bygger fart på og løftes op til et 
nyt lille stall. Det hele foregår i 
en hurtig serie af bevægelser, 
mens flyet synker 300-400 ft i 
minuttet. Stal! i en Long-Ez op
leves nærmest som om der var 
skumgummibløde buler på luft
vejen. 

Ved visse kom bi nationer at 
vægt, beliggenhed af tyngde
punkt og provokerende brutal 
behandling er det forekommet 
for enkelte Long-Ez-piloter i 
udlandet, at hovedplanet også 
er stallet. Den situation skaber 
et deepstall, som det nærmest 
er umuligt at komme ud af. Fly
et synker med næsen løftet og 
reagerer ikke på rorerne. Efter 
et stykke tid rammer det jor
den, men ikke hårdere end at 
nogle har overlevet og kunnet 
give deres erfaringer videre 
bagefter. 

Langt omkring 

Ivan har fløjet omkring 500 
timer i OY-BSM. Han har været 
til selvbyggertræf i Polen kort 
efter Berlinmurens fald, på Jer
sey, i Schweiz og i Estland med 
den, men aldrig følt sig fristet 

Rutan Long-Ez 

Motor: 
Lycoming O-235-C2 108 hk 

Spændvidde:.... ... . 8,05 m 
Længde: ............... 5,12 m 
Tornvægt: ... ........ .. 420 kg 
Max. startvægt: . . . . 650 kg 
Rejsehastighed: ... 130 kts 
Stallhastighed: ....... 60 kts 
Maksimal stige-
hastighed: ..... 1000 ft/min 
Tophøjde: ........... 25.000 ft 
Rækkevidde: ..... 1775 nm 

til at slå rekorder som eksem
pelvis den amerikaner, der har 
været oppe i 35.000 ft med sin 
Long-Ez. 

OY-BSM er Ivans flyvema
skine. Han har bygget den, 
prøvefløjet den og stoler fuldt 
ud på den. Der er ikke tale om 
en hurtigt affære men om et 
fast, fortroligt forhold bygget op 
gennem mange år. 

Det er et effektivt transport
middel, som kan nå alle steder 
i Danmark inden for en time fra 
Roskilde. Ikke mindst er OY
BSM dog flyet, som Ivan kan 
nyde at lege mellem skyerne 
med. Udsynet fra cockpittet er 
perfekt, bevægelserne beha
gelige, oplevelsen af den evigt 
skiftende himmel er intens og 
smuk - og selv Poul Dissing er 
jo ikke til at stå for, fordi han 
netop er sin helt, helt egen. • 
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Fire enorme Jences" (plader) på oversiden af vingen sørger for total adskillelse af luftstrømmen på den faste og den svingbare del af 
vingen. Bag det lille vindue i luftindtaget er der laserudstyr til præcis afstandsmåling. Su-22 kan desuden selv udpege mål for laserstyrede 
bomber. 

Partnerskab for Fred 
Øvelse Cooperative Jaguar 98 
Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Sukhoi Su-22M4 Fitter-K 

Den russiske Su-7 Fitter-A var 
samtidig med North American 
F-100 Super Sabre, dvs. fra 
midten af 50'erne. Faktisk 
pralede konstruktøren Pavel 0. 
Sukhoi med, at det var "jage
ren, der skulle skyde F-100 
ned". Det blev dog ærkeriva
lerne Mikoyan-Gurevich's 

MiG-21 Fis!1bed, der erobrede 
rollen som frontliniejager, da 
den var en anelse mere ma
nøvredygtig og hurtig. Su-7's 
hovedopgave blev angreb på 
jordmål. Kort bedømt var Fit
ter-A et meget stort, meget so
lidt, meget hurtigt og meget ve
lflyvende fly, der kunne meget 
lidt! Enten bære bomber -eller 

brændstof. Men ikke begge 
dele, som det blev sagt. 

I 1967 sås for første gang 
en prototype med svingvinger, 
som ingen regnede med ville 
gå i produktion. Tyve år senere 
bestod hovedparten af Sovjet
unionens jagerbombere af Fit
ter-vari anter med variabel 
vingegeometri. 

Sving-vinger 

Det var ikke en russisk opfin
delse, men den grundlæggen-

I hver vingerod er der installe
ret en NR-30 kanon med 80 
skud. Af samme kaliber som 
den velkendte 30 mm Aden er 
slagkraften pr. projektil tre gan
ge så stor. Kroppen ud for mun
dingen er beskyttet af en stål
plade. 

de filosofi var, at var ideen nyt
tig, blev alle midler sat ind på 
at indføre den i russiske fly. Det 
Centrale Hydrodynamiske In
stitut udviklede to løsningsmo
deller, som de russiske flykon
struktører kunne bruge: En til 
eksisterende fly, hvor kun den 
yderste del af vingen kunne 
varieres. Og en, hvor hele vin
gen drejede tæt på kroppen, 
som på F -111 . 

Fitter viste sig at være ideel 
til den første løsning. Det solide 
understel og alle våbenop
hæng kunne bevares på den 
inderste faste del af vingen. 
Opdriftscentret flytter sig kun 
minimalt, når vingerne svinger. 
Vha. slats på forkanten af yder
v ingen og små flaps på 
bagkanten, er det lykkes at 
sænke landingshastigheden 
med 100 km/t, selvom vægten 
er steget betragteligt. En en-
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Chefen for Potens 40'ende Jagerbomber Regiment, Master C/ass Pilot, Major Jacek Bartoszcze, 
fører to Su-22M4 Fitter-K til landing på Flyvestation Karup. 

kelt bremseskærm anvendes 
ofte under landing. 

Polske Su-22 fra Swidwin 
øver rutinemæssigt start og 
landing fra vejstrækninger. De 
moderne Filter-typer kan bæ
re fire tons bomber mod tidli
gere to tons, og har alligevel 
øget rækkevidden med 30%. 

Fremtiden 

Til øvelse Cooperative Jaguar 
sendte Polen fire Su-22M4 
Fitter-K. Man studser lidt ved 
oplysningen om, at de er nyere 

end de fleste danske F-16 ! Det 
polske flyvevåben planlægger 
at holde en del af dem i drift 
frem til år 2010. Sikkert en re
kord for et frontliniekampfly, 
der i sin første udformning gik 
i tjeneste i 1958. 

Der var seks piloter med i 
øvelsen; alle med ca. 1.000 fly
vetimer og benævnt mester
klasse eller første klasses 
piloter. Traditionelt gøres der 
stor brug af simulatorer, men 
det kniber meget med at opfyl
de NATO's flyvetidskriterier på 
180 flyvetimer pr. pilot pr. år. 

Tallene er så lave som 30 - 60 
årlige flyvetimer. Der stræbes 
efter 80 - 120 timer for piloter, 
der skal indgå i internationale 
operationer. • 

Data 

Su-22 Fitter-K 

Max. vægt: .................. 19,4 tons 
Max. fart ved 
havets overflade: ...... 1.350 km/t 
Max. fart i 11 .000 m: . 1.815 km/t 
Startlængde: ............... 1.000 m 
Landing: ......................... 950 m 

Su-22 er særdeles godt udrustet med selvforsvarsmidler. Chaff og infrarøde flares mod radar- og 
varmesøgende missiler. Dels indbygget på ,,rygraden·: dels skruet uden på kroppen i fire ikke særligt 
aerodynamiske kasser. At fyre chaff og flares opad er logisk for en lavtflyvende jagerbomber. I det 
grønne stykke vingeforkant to små hvide antenner til Sirena 3 radaradvarselssystemet. Tilsvarende 
på venstre vinge, mens udstyret ser bagud gennem en gulerodsformet antenne lige over huset til 
bremseskærmen. 
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Under hjemflyvning fra Tysk
land havde jeg planlagt udtol
ding i en nordtysk lufthavn. I 
dennes nærhed står et grimt, 
højt tv-tårn. Vejret var ret luset 
med lave stratusser, sådan me
dium VFR. Da jeg nærmede 
mig pladsen, som ingen kon
trolzone har, blev vejret dårligt, 
så jeg skønnede, at jeg kunne 
komme tæt på minimum VFR
højde. 

Jeg meddelte flyvelederen, 
at sigten set fra mit fly var 
ringe, og foreslog at vi sprang 
denne udtoldning over. Jeg 
ville i stedet at lande på Søn
derborg, idet vejret angiveligt 
var pænt der. Han syntes ikke, 
at jeg skulle undlade at lande 
der grundet udtoldningpligten, 
men at han nok skulle dirigere 
vha. radar. Måske kunne jeg 
have fundet en udtoldingplads 
længere sydpå, men det fandt 
jeg ikke rart at tænke på grun
det det lusede vejr, så jeg ac
cepterede nødtvunget og fulg
te anvisningerne. 

I løbet af få minutter havde 
de bragt mig stille og roligt ned 
uden dramatik, men det er vig
tigt at kende sig selv godt nok, 
og beherske sig og flyve per
fekt efter de korrektioner der gi
ves. Det er meget værdifuldt at 
have en god autopilot, og bru
ge den. Og ved den lejlighed 
brugte jeg et tip fra et ameri
kansk tidsskrift, som jeg sene
re har brugt flere gange. Hvis 
du sikkert kan flyve langsom
mere, så har du mere tid til ori
entering: Sæt et hak flaps -
sænk næsen - trim omhygge
ligt. Det virker, derved har man 
både mere tid og bedre over
blik, og man 'kører' med mere 
power, således at en evt. over
skydning ville være lettere. 

NB: Jeg ved godt, at jeg 
kunne have nægtet at lande på 
grund af vejret. Det er trods alt 
piloten der alene beslutter, 
men nu undgik jeg måske en 
diskussion med toldmyndig
hederne. 

KLODS-HANS 
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Vurdering af havari/hændelsesmønster for 

Cessna 172 og Piper PA-28 
og for Cessna 182 og Piper PA-34 

1. Baggrund 

Cessna og Piper er de mest 
benyttede flytyper i den lette 
del af flyvningen. Med henblik 
på overvejelse af evt. flysik
relaterede initiativer har Luft
fartstilsynets Analysekontor 
udarbejdet en grov analyse af 
et antal havarier og hændelser 

Vurderingen er foretaget på 
baggrund af havarier/hændel
ser (som i det følgende vil væ
re benævnt under EN beteg
nelse: HÆNDELSER), med 
Cessna 172 serien og Piper 
PA-28 serien og Cessna 182 
og Piper PA-34 i perioden 
1992 til 1998. 

Cessna 172 serien omfat
ter C-172B/C/D/E/F/H/I/UM/ Cessna 172. 

N/P/RG samt Reims Aviation 
Cessna F-172D/E/F/G/H/J/K/UM/N/P. 

Piper PA-28 serien omfatter PA-28-
140/151 /160/161 /180/181 /235/236 
samt PA28R-180/200/201 /201T, PA-
28RT-201 /201T. 

Der er perioden med disse to serier 
registreret 98 hændelser, heraf 34 hvor 
C-172 har været involveret og 64 med 
PA-28. 

Gennemsnitligt antal fly pr. år for 6 
års perioden erforC-172 opgjort til 118 
og for PA-28 til 163. 

16 års perioden har således ca. 29% 
af Cessna flåden og ca. 39% af Piper 
flåden været udsat for en hændelse. 

Som det fremgår er total raten, hvad 
angår timer, for PA-28 en smule højere 
end Cessna 172, men næsten dobbelt 
så høj, hvad angår landinger. 

For at finde en mulig forklaring på 
denne forskel har det været nødvendigt 
at undersøge, hvilke typer operationer 
flytyperne primært udfører. 

1.2. Operationstype 

Som der fremgår af nedenstående ta
bel anvendes C-172 i meget stor grad 
i Airtaxi-VFR {rundflyvning) og Aerial 
work operationer, hvilket betyder at en 
stor del af operationerne udføres af 
professionelle piloter, medens PA-28 
hovedsagelig benyttes inden for skole
og privatflyvning. 

Erfaring/kvalifikationer kan således 
være en af årsagerne til forskellen på 
raterne. 
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1.1. Hændelsesrater 

Hændelses raterne udregnet for hændelser pr. 1000 timer og hændelser pr. 1000 landinger fremgår 
af nedenstående tabel. 

Ar Type Antal 

1992 C-172 95 
PA-28 143 

1993 C-172 116 
PA-28 163 

1994 C-172 122 
PA-28 167 

1995 C-172 122 
PA-28 167 

1996 C-172 125 
PA-28 170 

1997 C-172 126 
PA-28 165 

1992-1997 C-172 
PA-28 

1.3. Flyvefase 

En gennemgang af flyvefaser
ne viser, at det kun er i forbin
delse med landing, der er mar
kant forskel mellem typerne. 

En gennemgang af de en
kelte hændelser viser, at der 
med PA-28 er registreret 10 
tilfælde af hård landing, me
dens C-172 tegner sig for tre til
fælde. I de øvrige typer lan
dingshændelser, såsom"over
run", "undershoot" etc., er der 
ingen markant forskel mellem 
typerne. 

Cessna 182 RG 

Hav./hænd. Timer 

6 16055 
9 20425 

7 17368 
6 22320 

3 14897 
8 18523 

6 14651 
16 17276 

8 14125 
9 15428 

4 14608 
16 17040 

34 91704 
64 111012 

Operation 

Airtaxl - VFR 

Alrtaxl - IFR 

Skole 

Aerlal work 

Udlejning 

Privat 

LandInger Rate/timer Rate/lndg. 

38483 0.37 0.16 
39286 0.44 0.23 

42829 0.40 0.16 
43533 0.27 0.14 

39560 0.20 0.08 
39540 0.43 0.20 

42385 0.41 0.14 
34681 0.93 0.46 

37355 0.57 0.21 
27975 0.58 0.32 

36627 0.27 0.11 
35929 0.94 0.45 

237239 0.37 0.14 
220944 0.58 0.29 

C-172 C-172 C-172 PA-28 
Timer Landinger Hav/hænd. Timer 

12362 49908 3 1670 

160 502 0 506 

21077 62438 4 32963 

6854 12255 4 421 

11609 21896 incl. i pvt. 16037 

39642 90240 23 59415 

I fire hændelser med C-172 
er årsagsfaktoren teknisk. For 
PA-28 drejer det sig om 1 0 
hændelser. I resten af hændel
serne, altså 84, er årsagen 
menneskelige faktorer. 

Nedenstående diagram viser 
fordelingen af samtlige hæn
delser og flyvefasen. 

Hændelser på flyvefase 
Stående 

Landing 
48% 

PA-28 
Landinger 

5335 

561 

82218 

1540 

24799 

92987 
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Start 

En-route 

Landing 

Total 

3% Taxi 

En-route 
15% 

PA-28 
Hav/hænd 

1 

0 

10 

0 

incl. i pvt. 

53 

C-172 PA-28 
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34 64 
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Stående Taxi 

1.5. Hændelsesrater 

Start 81-route Landing 

L ._ .. Pipe_r RA-28. 

1.4. Cessna-182 og Piper 
PA-34 (2-motoret) 

I perioden 1992-1997 er der 
totalt registreret 27 hændelser, 
heraf 15 hændelser med C-
182 og 12 med Piper PA-34. 

Gennemsnitligt antal fly for 
6 års perioden er 25 for C-182 
og 18 for PA-34. Således har 
ca. 60 % af C-182 flåden og ca. 
67 % af PA-34 flåden i 
perioden været udsat for en 
hændelse. 

Antal hændelser 
5.--------------
4 

• C-172 3 

• PA -28 2 

0 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 

• e-1c 
• PA < 

Hændelsesraterne udregnet for hændelser pr. 1000 timer og hændelser pr. 1000 landinger fremgår af ne
denstående tabel. 

Ar Type Antal Hav./hænd. 

1992 C-182 18 1 
PA-34 16 2 

1993 C-182 21 2 
PA-34 19 1 

1994 C-182 24 3 
PA-34 18 2 

1995 C-182 30 3 
PA-34 18 1 

1996 C-182 29 5 
PA-34 18 2 

1997 C-182 28 1 
PA-34 17 4 

1992-1997 C-182 15 
PA-34 12 

Hændelsesrate pr. 1000 timer 

Timer Landinger 

2706 6928 
1805 1915 

3245 8437 
2200 2392 

2528 6666 
2384 3079 

2354 5915 
2340 2297 

1982 4413 
2037 2368 

2770 6413 
1801 2646 

15585 38772 
12567 14697 

Rate/timer 

0.37 
1.10 

0.62 
0.46 

1.19 
0.84 

1.27 
0.43 

2.52 
0.98 

0.36 
2.22 

0.96 
0.95 

Rate/lndg. 

0.14 
1.04 

0.24 
0.42 

0.45 
0.65 

0.51 
0.44 

1.13 
0.85 

0.16 
1.51 

0.39 
0.82 

Som det fremgår af 
tabellen har disse to 
typer en betydelig hø
jere hændelsesrate, 
både hvad angårtimer 
og landinger, end C-
172 og PA-28. 

Hændelsesrate pr. 1000 landinger 
3 .-------- 1,6 ,-----------------~ 
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1.6. Operationstype 

På operationstype er fordelin
gen: 

C-182: 14 under privatflyv
ning og en under skoleflyv
ning. Fem af hændelserne 
skete i forbindelse med fald
s kærmsf I yvn in g og tre af 
hændelserne var af rent tek
nisk karakter. I 11 af hændel
serne var årsagen menneske
lige faktorer. 

PA-34: Ni hændelser under 
privatflyvning og tre under sko
leflyvn ing. Fire af disse hæn
delser var af teknisk karakter. 
I otte af hændelserne var årsa
gen menneskelige faktorer. 

1.7. Flyvefase 

Hændelsernes fordeling på 
flyvefase er illustreret neden
for. 

Flyvefase C-182 PA-34 

Stående 0 0 

Taxi 2 1 

Start 1 1 

En-route 5 3 

Landing 7 7 

Total 15 12 

Det relativt store antal lan
dingshavarier med PA-34 bør 
bemærkes. Fire er registreret 
som hårde landinger. 

Nedenstående diagram vi
ser en procentuel fordeling af 
samtlige hændelser fordelt på 
flyvefase. • 

Flyvefase 
8.....---------------
6 

4 

2 

o~---
Stående Taxi 

Landing 
52% 

Piper PA-34. 
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Start 81-

route 

Hændelser på flyvefase 

Stående Taxi 

O% 11% 

Landing 

Start 
7% 

En-route 
30% 

• C-182 

• PA-34 

2. Sammenfatning og konklusioner 

På det foreliggende grundlag kan det konkluderes, at: 

· hændelsesfrekvens for PA-28 og C-172 er stort set 
ens, hvad angår hændelse pr flyvetime. 

· PA-28 har større antal hændelser pr. antal landinger. 

· C-172 benyttes betydeligt mere inden for den erhvervs
mæssige luftfart end PA-28. 

· PA-28 benyttes mere til skoleflyvning og privatflyvning 
end C-172. 

· hændelser fordelt på flyvefase er, med undtagelse af 
landingsfasen, stort set ens. 

· PA-28 har forholdsmæssig flere hårde landinger end 
C-172, hvilket kan skyldes forskellen i ovennævnte 
operationsmønster. 

· hovedparten af hændelserne, over 80%, kan relate
res til menneskelige årsager. 

· i 6-års perioden har ca. 29 % af C-172 flåden og ca. 
39% af PA-28 flåden haft en hændelse. 

· i 6-års perioden har ca. 60 % af C-182 flåden og ca. 67 
% af PA-34 flåden haft en hændelse. 

· C-182 og PA-34 har højere hændelserate end PA-28 
og C-172. 

· PA-34 hændelser er hovedsageligt i landingsfasen. 

· for C-182 er fem af hændelserne sket i forbindelse med 
faldskærmsflyvning. 

• der er forholdsvis flere tekniske hændelser med C-182 
og PA-34 end med C-172 og PA-28. 

· alle hændelser under taxi (11-15 %) burde være und
gåelige. 

· PA-28 og C-172 typerne har ca. en hændelse pr. 2000 
timer. 

· PA-34 og C-182 typerne har ca. en hændelse pr. 1 ooo 
timer. 

· En præventiv indsats bør overvejes. 

De viste fotos har ingen relation 
til havaristatistikken, men er medtaget 

til illustration af flytypen (red.) 
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Luftfartslægen 
Af Thorbjørn Ancker 

Der er cirka 10.000 certifikatin
dehavere i Danmark der gen
nemgår regelmæssige hel
bredscheck ved forskellige un
dersøgelsessteder i Danmark, 
Grønland og på Færøerne. For 
f.eks. at få A-certifikat skal an
søgeren gennemgå en hel
bredsundersøgelse og skal 
derefter med regelmæssige 
mellemrum til helbredscheck i 
forbindelse med fornyelse af 
certifikatet. Udover piloter hø
rer også flymaskinister, cabin 
attendants og flyveledere til de 
certificerede personalegrupper 

Helbredsundersøgelserne 
foregår oftest på Flyvemedi
cinsk Klinik i København eller 
hos en af de 30 flyvelæger der 
ligger rundt om i landet. Hoved
reglen er at en certifikatindeha
ver højst bør have 50 km til nær
meste undersøgelsessted - for 
Færøernes og Grønlands ved
kommende har man selvsagt 
valgt at fravige denne regel! 

SLV træffer afgørelse 

Men selv om det er de enkelte 
undersøgelsessteder, der fo
restår helbredsundersøgelsen 
er det SLVs luftfartslæge, Su
sanne Panten, der træffer af
gørelse om der kan udstedes 

Susanne Panton. 

certifikat eller certifikatet kan 
opretholdes. Til at hjælpe sig 
med at holde styr på de mange 
helbredssager har hun en 
assisterende luftfartslæge, 
Mogens Kornum. Herudover 
fungerer overassistenterne 
Birgitte Brinch og Yvonne 
Panduro som lægesekretærer. 

Fra dykkerlæge 
til flyvelæge 

Susanne Panten har efter læ
gevidenskabelig kandidatek
samen erhvervet sig en bred 
erfaring indenfor de medicin
ske specialer og har primært 
fungeret på Rigshospitalet og 
KAS Gentofte. Hun har i bog
staveligste forstand arbejdet 
sig op ''fra bunden", idet hun 
ved siden af sine lægelige an
sættelser indenfor bl.a plastic
og hjertekirurgi har taget dyk
ker-certifikat og har fungeret 
som dykkesagkyndig læge i 
forbindelse med sin flerårige 
ansættelse på Flyve- og dyk
kemedicinsk Klinik. Hun kom 
umiddelbart herfra til Luftfarts
tilsynets Certifikatkontor i 1994 
som afløser for daværende 
luftfartslæge C. Curdt Christian
sen. Susanne Panten har været 
fast ansat som luftfartslæge i 
SLV siden foråret 1997 

\ 

Erhvervsevne rammes 

"Som luftfartslæge er mit pri
mære hensyn flyvesikkerhe
den", siger Susanne Panten. 
Derfor adskiller mit job som 
Luftfartslæge sig markant fra 
mine tidligere lægelige ansæt
telser. Flyvemedicinsk Klinik 
kan kun undersøge certifikat
indehaverne og komme med 
en indstilling, men det er SLV's 
ansvar at træffe afgørelse i 
helbredssagerne. Derfor for
søger jeg at gøre meget ud af 
at informere om de helbreds
mæssige årsager og de muli
ge risici for flyvesikkerheden, 
når en person får frakendt sit 
certifikat. Man skal huske på 
at det ikke alene er et spørgs
mål om at et menneske omde
fineres fra at være "rask" til at 
være "syg". Herudover ram
mer man også de pågælden
des erhvervsevne" siger Su
sanne Panten 

Informationsindsatsen i 
hvert enkelt tilfælde ser da og
så ud til at have båret frugt idet 
antallet af klagesager over af
gørelser i helbredssager er fal
det drastisk, - ja rent faktisk har 
der overhovedet ikke været 
nogen i lang tid. 

Hjertesygdomme 

"Vi frakender selvfølgelig ikke 
folks certifikater på grund af al
mindelige genvordigheder", si
ger Susanne Panten. "Alle 
mennesker får jo med mellem
rum en banal forkølelse, kom
mer til skade ved småuheld el
ler lign." Generelt siger vi at alle 
sygeperioder af banal karakter 
og under 20 dages varighed ik
ke medfører ændringer i certi
fikatholderens status. 

De hyppigste årsager til per
manent underkendelse af cer
tifikatet er hjerte- kredsløbssyg
domme. Det er også vigtigt at 
understrege at det højeste fra
fald ligger ved udstedelsen af 
certifikatet. Når førstfolk er slup
pet gennem det helbredsmæs
sige nåleøje, er det faktisk ret 
sjældent at de får inddraget cer
tifikatet af helbredsmæssige år
sager. 

Alligevel er arbejdspresset 
rigeligt for med fornyelser af 

Mogens Kornum, der kommer 
fra en stilling som reservelæge 
i Flyvevåbnet, har tidligere væ
ret beskæftiget som alment 
praktiserende læge. Han er li
geledes indehaver af et A-cer
tifikat, som han erhvervede sig 
i 1993. 

10.000 certifikatindehavere, 
undervisning af alle flyvelæger 
i Danmark og deltagelse i in
ternationalt samarbejde, bl.a. 
regelmæssige JAR møder er 
der nok at se til for Luftfarts
lægen. Derfor fik Luftfartstilsy
nets Certifikatkontor den 1 . fe
bruar 1998 udvidet den assi
sterende luftfartslæges stilling 
til fuldtid. 

Fælleseuropæiske 
certifikater 

"Vi får rigtigt travlt i løbet af de 
næste par år. Som medlem af 
Joint Aviation Authorities (JAA) 
har Danmark ligesom de andre 
medlemsstater forpligtet sig til 
at indføre de såkaldte Joint 
Aviation Requirements (JAR) 
pr. 1. juli 1999 Indførelsen af 
JAR medfører en række æn
dringer i forhold til idag på hele 
tilsynsområdet. 

Som det er idag er bestem
melserne på helbredsområdet 
reguleret i Bekendtgørelse for 
Luftfarende (BL) nr. 6-05 der 
fylder nogle få A4 sider. JAR
FCL, part 3 Medical, der om
handler helbredsforhold fylder 
nu et helt ringbind og definerer 
en lang række forhold som 
idag er overladt til skøn hos de 
enkelte luftfartslæger rundt om 
i Europa. Den store fordel for 
brugerne er at de efter de nye 
bestemmelser kan certificeres 
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de i de tilfælde hvor de ansø
ger om certifikat og ved forny
else. 

Af andre fordele for bruger
ne ved det nye system kan 
nævnes at det vil medføre 
kortere sagsbehandlingstider, 
idet en række forhold er fast de
finerede. Desuden vil der blive 
ensartede undersøgelses
terminer overalt i Europa. Der 
kommer nye fælleseuropæiske 
certifikater der kan fornyes 
overalt i JAAs medlemslande". 

"NO PAX" 

"I dag er det sådan, at piloter 
der skønnes at have visse hel
bredsproblemer måske godt 
må flyve med operative be
grænsninger. F.eks. ikke må ha
ve passagerer med. I deres cer
tifikat vil der stå "NO PAX". De 
nye certifikater åbner mulighed 
for en .safety pilot" - d.v.s at pi
loten godt må medtage passa
gerer, bare der er en til stede, 
der i nødsfald kan overtage sty
ringen af luftfartøjet", siger Su
sanne Panton. Luftfartstilsynets 
Certifikatkontor afholder i løbet 
at foråret 1998 en række infor
mationsmøder for brugerne og 
deres organisationer om de nye 
regler. Den 21. og 22. januar og 
4. og 5. februar vil der blive af
holdt informationsmøder om 
Joint Aviation Requirements i 
Luftfartshuset for SLV og bru
gerne. 

,,I en tid, hvor man taler af
bureaukratisering kan det må
ske se mærkeligt ud, at vi nu 
indfører et så omfattende re
gelsæt", siger Susanne Pan
ten. ,,Men hele JAR komplek
set skal ses i sammenhæng 
med et ønske om at indføre en 
identisk og høj grad af flyvesik
kerhed i hele Europa og opfyl
delse af EU-kravet om ar
bejdskraftens frie bevægelig
hed i medlemsstaterne ." 

(efter SLV nyt) 
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Dødsfald 

Civilingeniør 
Poul Jørgensen 
Den 7. juni døde civilingeniør 
Poul Jørgensen, 78 år gam
mel. Han blev cand. polyt. i 
1944, kom året efter til DDL, 
senere SAS Danmark, hvor 
han blev kontrolchef.I1955 gik 
han over til bilforsikringsbran
chen, men vendte i 1960 tilba
ge til flyvningen, nu i Statens 
Luftfartsvæsen. Han blev pen
sioneret i 1983. 

70år 

Oberstløjtnant 
K.S.Pedersen 
Den 2. august bliver Knud 
Schnack Pedersen, pilotnavn 
PET, 70 år. 

Han begyndte som flyve
elev i 1949 og fik sin uddan
nelse i Danmark {KZ li , Har
vard, Spitfire, Oxford), fløj der
på i en årrække Meteor, af
brudt af tjeneste som instruk
tør på Avnø og gennemgang 
af Flyvevåbnets Officersskole. 

Som chef for ESK 723 fra 
1957 til 1959 forestod PET 
indfasningen af F-86D Sabre. 
Derefter var han sector con
traller ved FLD 600 i Karup ind
til 1961, da han blev uddannet 
til helikopterpilot i USA. 

Fra 1962til 1967varhanat
ter eskadrillechef, nu for ESK 
722, som under hans ledelse 
udskiftede sine S-55 med S-
61. Han deltog i 1967 i den før
ste helikopterflyvning fra Dan
mark til Grønland og retur. 

Efter at have gennemgået 
det norske flyvevåbens stabs
skole gjorde PET et par år tje
neste ved Forsvarsakademiet. 
Fra 1970 til 1977 var han ad
ministrationsofficer og næst
kommanderende på FSN Ål
borg. 

1977-1979 var han stabs
chef ved Grønlands Komman
do og derefter chef for FSN 
Vandel, til han i 1988 afgik med 
pension. 

Nærbillede af propellerne på Antonov An-70. Der er to modsat
roterende propeller på hver motor. Foto: Messe Berlin. 

ILA '98 i Berlin 
Fairchild Dornier 328 JET er en ny udgave af Dornier Do 328 (se 
FLYV nr. 5195 side 11 ). Projektet er overtaget af Fairchild fabrikken 
i USA. Turbopropmotorerne er blevet udskiftet med to Pratt & Whit
ney Canada PW306B, der giver større ydeevne. Foto: Messe Ber
lin. 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

29 



~ 

Tekst og foto: Palle J. Christensen 

Flyvestation Værløses motto er: ,,Den fanger sejr". Det blev 
opfyldt til fulde søndag den 14. juni med en utrolig flot flyve
opvisning af in-ternationalt format i perfekt vejr. 

Flyvestation Værløses våbenskjold indeholder også en 
jagthund. Det symboliserer Kong Volmers vilde jagter på Sjø
lunds fagre sletter: - ,,tit korser arme bonde, sig end på natlig 
sti, når jægere og hunde, ham suse vildt forbi"! 

Mange andre end "arme bønder'' troede ikke deres øjne, 
når moderne fly og helikoptere "susede vildt forbi" og tilsyne
ladende ophævede naturlovene. Det blev en meget flot re
klame for forsvarets flyvende enheder. 

~ 

~ -- ~ -
~ - ~ ~ 

~ 
_. ~ 

~ 
Sjældent syn. 16 danske Lockheed F-16 i formation. De kom 
direkte fra indvielsen af Storebæltsbroen. 

De mange tilskuere fik en dejlig dag på FSN VÆR. 

Royal Air 
Force's 
Westland 
Sea King 
HAR3. 
Som for de 
danske 
rednings
helikoptere 
er største
parten af 
opgaverne 
civile. 

.. 

Aerospatiale Puma fra Bun
desgrenzschutz, det civile 
grænsepoliti der også har anti
terroristopgaver. Bemærk det 
flotte vejr, der spejler sig i næ
sens sideruder. 

. NEW YORK AIR GUAR 

Et sjældent fly langvejs fra. 1 

LC-130 fra New York Air Nat 
nal Guard med skiunderstej 
opgaver i arktiske egne. E~ 
721 havde dem som naboer 
Søndre Strømfjord, da de 1 

forsyninger til radarstationer 
på indlandsisen. Beslagene 

i JATO(jet assisted take 01 
11 startraketterne ses til venst, 

billedet. 



Kommentarer 
Seneca OY-MVD er fra 1972, 
ex D-GHPC. 

Boeing 737-800 OY-SEA er 
fabriksny og blev leveret i det 
engelske charterselskab Bri
tannia's farver, idet den indtil 
videre flyver for dette selskab 
- og med base i Stockholm. 

Boeing 727-200 OY-SER er 
fra 1973 og har bl.a. tilhørt Del
ta, People's Express og Con
tinental, inden den blev bygget 
om til fragtfly. Den flyver nu for 
TNT. 

Vi skal afholde os fra be
mærkninger om valget af re
gistreringsbogstaver til Dansk 
Svæveflyver Unions nyerhver
velse og nøjes med at oply
se.at den er fabriksny. 

Astir OY-XIK er fra 1978 og 
tilhørte i sin tid Holbæk Flyve
klub. Den blev slettet af regi
steret i 1985 efter et havari på 
Tølløse 11.6.1983, men er nu 
atter luftdygtig. 

Tilgang 

OV-

MVD 
SEA 
SER 
SEX 
XIK 

Slettet 

OV-

AUO 
BLK 
MMT 

Type 

Piper PA-34-200 
Boeing 737-800 
Boeing 727-200 
R-S LS8-a 
Grob Astir es 

Type 

Metro li 
PA-23-250 
Fokker 50 

Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

34-7250186 24.6. Jip-Fly I/S, Ålbæk 
28213 12.6. Sterling European, Kastrup 
20639 28.6. Sterling European, Kastrup 
8201 10.6. Dansk Svæveflyver Union, Arnborg 
2107 28.5. Kaj Henriksen, Middelfart 

Dato Ejer/bruger Årsag 

24.6. Bent Dall, Roskilde Solgt til Spanien 
22.6. T. Boutrup +, Vamdrup Solgt til Kroatien 
18.6. Maersk Air, Kastrup Lejemål ophørt 

Ejerskifte 

OV- Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

BPT AA-5BTiger 3.6. 
CEV Cessna 500 17.6. 
CFL AA-5BTiger 23.6. 
CLA Cessna 172N 9.6. 
CPR Cessna F 150M 19.6. 
CYV Cessna 550 17.6. 
OHO PA-28-140 12.6. 

Tiger Flight, Stenløse 
Cimber Advisor +, Hadsund 
Peter Muus +, Gilleleje 
lkaros Fly, Roskilde 
Niels Kratholm +, Århus 
Ålborg Airtaxi 
Billund Air Center 

Eigil Iversen, Hundested 
Falck Fly, Odense 
Doc-Air, Gilleleje 
Brio lnvest, Thisted 
Tor-fly, Viborg 
Falck Fly, Odense 
P.E. Nørskov, Vejle 

Mc Donne/1 Douglas MD-81 OY-KIK er bygget i 1980 til Swissair, som HB-INE, overgået til SAS i 1996. 
OY-KIK er fotograferet af Palle J. Christensen den 15. okt. 1997 i Karup Lufthavn. 

\\\\\)~ ~,\\\ 
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Handley Page H.P.42 var et imponerende fly, som også inspirerede kunstnerne. 
Dette spændende maleri af den flotte, britiske dobbeltdækker under en landing i 

den arabiske ørken blev udført i anledning af, at Imperial Airways H.P.42 flåde i 
1937 havde fløjet syv millioner miles uden uheld. 

Med indbygget modvind 
Det var postflyvningen som i årene efter Første Verdenskrig satte skub 
i trafikflyvningens udvikling. Især i USA var transport af breve og pak
ker gennem luften først i tyverne blevet en rimelig god forretning. Ar
bejdsløse militære piloter og ditto fly blev benyttet til at flyve med post 
mellem mange destinationer. På enkelte flyvninger medførtes en mo
dig flypassagerer, der klemt ned mellem postsækkene oftest mere død 
end levende blev transporteret frem til bestemmelsesstedet. 

Men passagerer var faktisk ikke "ønskværdig luftfragt" for flyselsk
aberne i de dage. Man foretrak ærligt talt de nedstuvede postsække, 
som jo ikke blev luftsyge eller brokkede sig over motor/arm og forsin
kelser. Men både i USA og i Europa fik selskaberne efterhånden øjnene 
op for det økonomiske potentiale, der lå i transport af passagerer. 

Flyfabrikkerne både her og hisset konstruerede kombinerede fragt-og 
passagermaskiner. Den britiske flyfabrik Handley Page, der under Første 
Verdenskrig havde leveret store fleremotorede biplaner til Royal Air Force, 
lancerede således omkring 1930 - efter bestilling fra luftfartsselskabet 
Imperial Airways - en kæmpestor, firemotoret dobbeltdækker, trafikflyet 
H.P.42, som er stjernen i denne måneds mode/gennemgang. 

Af Wilhelm Willersted 

Det fortælles, at den berømte 
flykonstruktør Anthony Fok
ker, da han første gang i Croy
don lufthavnen ved London 
stiftede bekendtskab med 
Handley Page H.P.42 og så 
flyets enorme dobbelte vin
ger, som bredte sig over godt 
fyrre meter støttet af masser 
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af barduner og stivere og dens 
enorme hale med dobbelt
dækker højderor og tre sideror, 
spontant udbrød: ,,Her er skam 
et fly med indbygget modvind!" 

Måske var der nok tale om 
sure rønnebær, men han glæ
dede sig sikkert i flamsk veltil
fredshed over sine egne, høj-

vingede, monoplanede flykon
struktioner. Stor og impone
rende var Handley Page dog 
ikke desto mindre. 

East ogWest 

Fabrikken designede to versi
oner - H.P.42 E og H.P.42 W. 

,,E" - den østlige version -
var beregnet til at betjene Im
perial Airways' ruter til Indien, 
Ægypten og Kisumu ved Victo
ria-søen i Østafr-ika. 

,,W''- den vestlige udgave -
var til indsættelse på ruterne 
i Europa, og flyet blev især 
brugt mellem London og Paris. 

Udadtil lignede flyene fuld
stændigt hinanden. H.P.42 E 
kunne medføre 24 passagerer 
fordelt i to kabiner på hver side 
af underste vingebjælke samt 
3, 1 tons fragt. Fuldvægten var 
12,7 tons. 

Den europæiske udgave 
havde plads til 38 passagerer 
ligeledes i to opdelte kabiner for 
og agter. Flyet kunne i denne 
version medføre 3,8 tons fragt. 
Fuldvægten var her 13,4 tons. 

H.P.42 E havde fire 490 hk 
Bristol Jupiter XIF stjernemo
torer, og H.P.42W blev drevet 
af fire Jupiter XFBM på hver 
550 hk. Motorerne var udsty
ret med firebladede træpropel
ler. 

Komfort 

Da Handley Page-kæmperne 
blev indsat på rutenettet, var 
maskinerne Englands første 
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Handley Page 
fabrikkens 
imponerende 
dobbeltdækker 
havde store hjul 
med Dun/op-dæk 
og en hjul
diameter på 
halvanden meter. 
Kroppens 
placering betød, 
at passagererne 
havde nem 
adgang til flyet. 

og største firernoterede passa
gerfly. De betød altså også 
introduktionen af en flybesæt
ning, som ikke mereskulle ud
styres med flyverhjelme og 
briller, fordi de nu kunne sidde 
i et lukket cockpit iført nye, 
smarte uniformer med kors og 
bånd og stjerner på - mens 
passagererne i bløde sæder 
nød freden og roen og den 
udsøgte catering i passager
kabinerne bagude. 

Fabrikken benævnte ikke 
uden selvfølelse deres H.P.42 
som "verdens første rigtige 
airliner". Det må også indrøm
mes, at man blandt andet ved 
konstruktionen af passagerka
binen havde tænkt meget i 
passagerkomfort med de bre
de, bløde sæder og god ben
plads. Desuden var der ingen 
sæder anbragt lige ud for mo
torerne. Den lave placering af 
passagerkabinen betød også, 
at der var nem adgang til flyet 
på jorden. 

Den første Handley Page 
H.P.42 - med navnet "Han-

ni bal" - fløj første gang den 14. 
november 1930. Den blev ef
terfulgt af yderligere syv ma
skiner, hvoraf den sidste blev 
leveret i januar 1932. 

Handley Page H.P.42 var 
ikke hurtig - selv i rygvind -
men havde særdeles gode og 
stabile flyveegenskaber. Et 
fuldlastet fly kunne på sine 
kæmpestore Dun lop-dæk 
med halvanden meters diame
ter starte fra Croydons græs
baner på under 100 meter. 
Tophastigheden var på om
kring 200 kilometer i timen. 
Den europæiske udgave hav
de en rejsehastighed på 170 
km/t, og det samme kunne 
man faktisk holde på flyvnin
gerne til Asien og Afrika. Men 
dengang havde man jo ikke 
så travlt. Tankene kunne til
sammen rumme 2.273 liter 
benzin. 

De otte H.P.42 gjorde fin fyl
dest på de britiske ruter i øst 
og vest i trediverne. Den 2. maj 
1937 havde Handley Page 
H.P.42 med navnet "Heracles" 

Imperial Airways benyttede H.P.42 på ruterne til Ægypten og 
Indien. Her er "Heracles" på vej over pyramiderne. 

på 10.200 flyvetimer fløjet 1 
million miles og transporteret 
80.000 passagerer. I slutnin
gen af 1937 havde de otte 
kæmpe-dobbeltdækkere sam
menlagt fløjet syv millioner mi
les uden uheld - med og uden 
modvind. - Så bare kom an, Mr. 
Fokker! 

Den flotte rekord holdt til 
den 1. marts 1940, hvor "Han
nibal" desværre forsvandt i 
golfen ved Oman under en 
flyvning til Indien med tre be
sætningsmedlemmer og hel
digvis kun fire passagerer -
men det var jo urolige tider. 

Data for Handley Page H.P.42. 

Modellen 
Airfix har udsendt Handley Pa
ge dobbeltdækker-airlineren i 
skala 1 :144. Der er mulighed 
for at bygge såvel "Helena" 
som "Heracles", som begge 
var fly, der mest blev benyttet 
på det europæiske rutenet. 
Men i virkeligheden kan man 
vælge at bygge samtlige otte 
H.P.42-fly, idet de to typers mo
torinstallationer kun med en
kelte detaljer adskiller sig fra 
hinanden. • 

Motorer: ,,W": 4 stk Bristol Jupiter XFBM på i alt 2.200 hk 

"E": 4 stk Bristol Jupiter XIF på i alt 1.960 hk 

Spændvidde: .................. ................................ .. 39,62 m 
Længde: .................... .. ......... .. ........ ................ .. 27,36 m 
Højde: .. ........ ................ ......... .............................. 8,23 m 
Fuldvægt: ,,E"-modellen: ................................. 12. 700 kg 
Fuldvægt: ,,W"-modellen: ...... ..... .... ......... ........ 13.380 kg 
Tophastighed: ......................................... 204 km/t (,,W") 
............................. .. .... .. ... ... ... .............. og 193 km/t (.E") 

Stigehastighed: ................................... 204 m/min (,,W") 
... ............... ...... ......... ..... .......... ......... og 257 m/min (.E") 
Landingshastighed for begge udgaver: .............. 80 km/t 



Helbredskrav - kørekort og flyvekort 
Meget aktuelt til et indlæg om 
helbredskrav i FLYV maj 1998, 
havde jeg påtænkt et indlæg 
om samme emne udfra de 
sidste to fornyelsesattester til 
A-certifikat med diverse be
sværligheder, ikke med mit 
helbred, men med bedømmel
sen deraf fra flyve- og luftfarts
læger, så jeg fortsat kan ud
føre min 53-årige tjeneste som 
erhvervs- og privatflyver, den
ne højst risikable, krævende 
og farlige tjeneste som fører 
eller kaptajn på et luftfartøj. 

I MAANEDSMAGASINET 
den 11. maj 1913 beskrives 
dette af Hr. Asmus Diemer ret 
udførligt, måske stammer "ån
den" i BL 6-05 Bestemmelser 
om Helbredskrav af Juli 1990 
herfra? 

Citat: De rigtige Flyvere er 
Folk af en ganske særlig Støb
ning. De har først og fremmest 
et stærkt Hjerte, og så har de 
Nerver som Traadene i et Te
legrafkabel. De kender kun 
Frygt af Navn, og alligevel for
slår deres Fysik ikke i Læng
den. Hjertet overanstrenges, 
Nerverne gør Strejke, Hjernen 
udmattes. Det er langtfra altid 
Motorens svigten, der styrter 
Flyveren i Dybet. Lige så ofte 
er det Nervernes Spændkraft, 
der slipper op. Det er jo en be
kendt sag, at Lufttrykket for
mindskes, jo højere vi kommer 
til vejrs. Det skiftende lufttryk 
har en uheldig indvirkning på 
vort Legeme. Formindskes 
dette tryk pludseligt, f.eks. ved 
en hurtig opstigning med en 
Flyvemaskine eller Ballon, kan 
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Hjertet ikke få Tid til at vænne 
sig til Forandringen. Flyvere og 
Luftskippere, der avancerer fra 
Højde til Højde i Lufthavet bli
ver let syge. De får Aandenød, 
Øresusen og Hovedpine. Hans 
Hjerte slår stærkt, hans Puls 
hamre, og han fryser vold
somt. I løbet af 5-8 min. skruer 
han sig ofte op til 800 - 1.000 
m. 120 til 40 min. når han Høj
der på op til 3. 000 m. Organis
men får ingen tid til at afpasse 
sit Blodomløb efter de skif
tende Lufttryk, og nu undgaar 
han ikke et mere eller mindre 
heftigt lidebefindende! På alle 
kanter lurer Farerne på de 
kække mænd, der vil erobre 
Lufthavet. Døden følger dem 
som en Skygge. Citat slut. 

I 1998 er det kun flyve- og 
luftfartslæger, der følger som 
en skygge. Dette er dog også 
besværligt nok, hvilket mine to 
sidste helbredsgodkendelser 
er eksempler på. 

AIC 8-11 /98 ang. godkend
te flyvelæger til helbredsun
dersøgelser i henhold til BL 6-
05 pkt. 6.3 og 6.4 kan flyvelæ
ger under mærket C udstede 
helbredsmæssig godkendelse 
- iflg. pkt. 3.8.1. 

Dette er imidlertid ikke rig
tigt. Min undersøgelse ved en 
C-flyvelæge og hendes hel
bredsattest blev underkendt af 
en assisterende luftfartslæge 
i Luftfartsdirektoratet den 7. 
september 1997, og det netop 
af flyvelægen udstedte Medi
cal Certificate skulle indsen
des til deponering. Hovedbe
grundelsen for underkende!-

sen af flyvelægens attest var 
en blodprocent målttil 7,6, nor
malområdet skal være over 8. 

Efter diverse meningsud
vekslinger indsendte min lokal
læge en ny blodprocentmåling, 
der den 22. september viste 
8,3, hvorefter en luftfartslæge 
på Certifikatkontoret endelig 
udstedte helbredsmæssig 
godkendelse til A-certifikat. 

De helt væsentlige og af
gørende helbredstorhold som 
EKG, blodtryk og puls er no
genlunde som gennem forud
gående 53 års undersøgelser, 
men man hænger sig i en 
blodprocentmåling, så usikker 
som det er alment kendt, at dis
se er, at det er pindehuggeri og 
bureaukrati, som intet har med 
sikkerhed ved flyvning at gøre. 

Den 16. marts 1998 genta
ges et lignende "helbredscir
kus" sig angående blodprocen
ten - nu en tak værre og in
deholder nu 12 diverse akter, 
skriverier og attester, der vil 
føre for vidt at gennemgå. Sid
ste akt er en skrivelse fra min 
lokallæge med tre målte blod
procenter i normalområdet 
over8,0. 

Denne samme flyvelæge 
udførte igen, og for sidste 
gang, min helbredsundersø
gelse. På Faaborg Sygehus 
var den 24. februar foretaget 
diverse af luftfartslæger kræ
vede blodundersøgelser og 
målt en blodprocent på 7,9 og 
desuden udført EKG. Af for en 
uvidende lægmand uforståeli
ge grunde, forlangte flyvelæ
gen nu alle disse prøver gen
taget samt et EKG fra hendes 
eget udstyr, kr. 180,00. Resul
tatet fra sygehuset viste nu den 
6. marts en blodprocent på 7,4 
(!), som flyvelægen nu brugte 
som sin egen underkendelse 
af min helbredsattest! 

Dette på trods af at jeg hav
de påvist seks forskellige må
leresultater fra den 24. februar 
-11. marts. Yderligere påviste 
jeg ved undersøgelsen, at 
flyvelægens klinikassistent 
først målte min blodprocent til 

7,4, men efter min protest om 
at min lokallæge dagen før 
havde målt 8,3, viste hendes 
nye måling også 8,3 ! Altså 
rene måletilfældigheder tages 
som væsentlige for mine for
modede muligheder for at ud
føre "pilottjenesten" på sikker 
måde. 

Helbredskravene i BL 6-05 
indeholder adskillige formod
ninger om pilotens mulighed 
for at udføre tjeneste på sikker 
måde. Hvilket praktisk kend
skab og viden til pilotens tjene
ste har en flyve- eller luftfarts
læge med mindre vedkom
mende selv har minimum et A
certifikat ? , og hvorledes kan 
der så formodes om piloten 
kan udføre disse tjenester ? 

Det meste af BL 6-05 Be
stemmelser om Helbredskrav 
er uden sammenhæng med 
aktuelle forhold, og sammen
lignet med risikomomentet for 
3. person ved bilkørsel er som 
100 - 1 ved flyvning. Har man 
førlighed og helbred til et 
kørekort, har man det ligeså 
godt til et flyvekort. Hvis man 
henviser til aldrig at have hørt 
om en flyveulykke forårsaget 
af svigtende helbred, er ofte 
hørt det naive og: ubegrunde
de luftfartslæge-svar: "det er 
jo netop på grund af vore 
strenge helbredskrav" - det 
blæser i slipstrømmen ! 

Den 19. maj modtog jeg en
delig min helbredsgodken
delse og mit A-certifikat. 

I det svulmende EU bure
aukrati skal man forvente en 
yderligere stramning, når det 
meget sandsynligt en dag ind
føres en EU Overrumfarts
læge med nye krav og hel
bredsbetingelser for Peter 
Hansen på Ærø om hans for
modede helbred til udførelse 
af tjeneste på sikker måde - i 
hans ensædede ultralette luft
fartøj. Fagre nye EU verden. 

Erik Malmmose 
Horne, 5600 Faaborg 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 O Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr. : www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-service 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail : dfu@dfu.dk 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 

Telefon 46 14 15 00 
Telefax 4619 13 16 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, fre. : 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 1 0.00-14.00 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
E-mail:steen_hoej@danbbs.dk 

E-mail: dkfu@aerobatic.com 
KDA's bestyrelse Telefon 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 

98 29 36 36 
75 36 08 25 
86 40 33 23 
86 67 04 48 
86441133 

Ansvarsområde 
Internationalt 
Teknik/luftrum 
Miljø 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 

Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

2nd World Air 
Games 
På FAI Council møde blev det 
også besluttet, at 2nd World 
Air Games skal finde sted i 
Spanien i juni 2001 . Arrangø
rer bliver Real Aero Club de 
Espana og Federacion Aero
nautica Espanola, som afvik
ler arrangementet med ud
gangspunkt i Sevilla. Selve 
konkurrencerne finder sted på 
ti steder, der hver især ikke er 
mere end tre timers kørsel fra 
Sevilla. Yderligere information 
på webside: www.fai.org/wag/. 

Flyvejourna
listernes Klub 
Danske Flyvejournalisters 
Klub har på sin ordinære ge
neralforsamling genvalgt Jørn 
Træholt, Radioavisen til for
mand. 

Niels-Martin Methman, Rit
zaus Bureau valgtes til besty
relsen i stedet for Erik Rande I, 
Berlingske Tidende, der ikke 
genopstillede. Til bestyrelsen 
genvalgtes Hans Kofoed, Flyv, 
Kjeld B. Nilsson, Billedbladet 
og Erik Ryge, Take-off. 
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Smålodsvej 43 
41 00 Ringsted Public Relations 

Uddannelse Telefon 57 61 52 50 

FAI flytter til 
Lausanne 
På FAl's Council møde i maj 
blev det besluttet, at flytte FAl's 
hovedkvarter til Lausanne i 
Schweiz. 

Federation Aeronautique 
Internationale har i 93 år boet 
på forskellige adresser i Paris, 
bl.a. i mange år hos Aeroclub 
de France og senest hos det 
franske trafikministerium. An
dre mulige byer var Geneve, 
Monaco og Wien, men byen 
Lausanne gav de bedste mu
ligheder. 

En af grundene for at det 
blev Lausanne var at byen i for
vejen har mange andre inter
nationale sportsorganisatio
ner, bl.a den Internationale 
Olympiske Komite. 

Det endelige flyttetidspunkt 
bliver besluttet senere. 

I forbindelse med indførelsen af JAR-FCL 
regler for A-certifikatuddannelsen søger 
Kongelig Dansk Aeroklub en 

Uddannelseschef 
der i sin fritid har lyst til for Kongelig 
Dansk Aeroklub at være den ansvarlige 
leder af uddannelsen og medvirke til at 
uddannelsen får det rette kvalitetsniveau. 

Vi forestiller os en pilot, f.x. trafikflyver 
eller flyveinstruktør, med lang erfaring fra 
A-certifikatuddannelsen. Du har erfaring 
med læsning evt. redigering af manualer 
mv. Du behersker engelsk i skrift og tale. 

Honorar efter aftale. 

Ansøgning mærket "Uddannelseschef" 
bedes snarest sendt til 

Kongelig Dansk Aeroklub 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 
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Formandsmøde 
Idrætshøjskolen i Vejle 

lørdag 1 0. oktober 1998 kl. 10.00 til 16.00 

Dansk Svæveflyver Union ind
kalder hermed til Formands
møde på Den jyske Idrætshøj
skole i Vejle om medlemsud
viklingen i klubberne. Bag
grunden er den konstaterede 
tilbagegang i medlemstallet 
og den deraf følgende debat 
på dette års repræsentant
skabsmøde. Klubberne er ho
vedhjørnestenen i dansk svæ
veflyvning, men DSvU skal 
helt klart koordinere nye tiltag 
på landsplan og klubberne 
imellem. 

Medlemsplejen i klubberne 
skal bearbejdes. Det skal være 
hyggeligt og behageligt at 
komme i en flyveklub. Skal 
unødvendige pligter afskaf
fes? - Skal medlemmerne i 
stedet motiveres til at påtage 
sig de forskellige opgaver, der 
er i en klub?. 

Det bør via vedtægterne 
sikres, at der kan tilbydes et 
medlemskab af klubben til et 
billigere kontingent, men med 
begrænset aktivitet (PFT samt 
få starter). 

Uddannelsessystemet skal 
strømlines mere, jfr. de æn
dringer, der allerede er under 
udarbejdelse. 

Svæveflyveklubberne skal 
eventuelt tilbyde medlemmer
ne andre aktiviteter end svæ
veflyvning. 

Medlemmer uden flyvesta
tus kunne derved også aktive
res. 

Nye elever bør tages ind i 
hold, hvorved der etableres et 
gruppefællesskab om gen
nemførelse af skolingen, tack
lingen af de forefaldende op
gaver - et sammenhold, som i 
mange tilfælde holder i lang 
tid efter skolingen. 

Ovennævnte er nogle af de 
ting som skal sætte til debat på 
formandsmødet, hvor vi reg
ner med deltagelse fra alle lan
dets klubber. Måske i særlig 
grad de klubber som er på 
hælene af den ene eller anden 
årsag. 

Ingen sidder vel inde med 
"De Vises sten", heller ikke ho
vedbestyrelsen i DSvU. Vi vil 
dog gerne medvirke til at æn
dre afgørende på den tilbage
gang i medlemstallet, som vi 
har måtte notere os på lands
plan gennem de senere år. 

Derfor vil vi gerne møde for
manden og et andet besty
relsesmedlem for jeres klub. 
Mødet er omkostnings frit for 
jeres klub, dog ikke jeres trans
port til Vejle. 

Sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen til dette ar
rangement, og klubberne vil 
først i august modtage et til
meldingsskema og dagsorden 
til Formandsmøde 98. 

Nyt fra Forsikringsklubben 

Præmienedsættelse for 
private svævefly 
Kaskoforsikring af private 
svævefly bliver 25 % billigere 
fra den 1. januar 1999. Denne 
billiggørelse af forsikring af 
private fly træder i kraft, uden 
at der sker forhøjelser af præ
mien for klubfly. 
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Dette nye tilbud er blevet 
udviklet efter forhandlinger 
med GF-FORSIKRING A/S på 
grundlag af repræsentant
skabsmøde den 28. februar 
1998, hvor der var fremlagt da
ta om skadesforhold mellem 
private- og klubfly. 

Præmienedsættelsen er et 
godt tilbud til de mange privat
ejede svævefly, der er i forsik
ringsklubben. Tilbuddet gen
nemføres, uden at der foreta
ges nogen form for forringelser 
af de nuværende vilkår for kas
koforsikringen. Dvs. at andre 
klubmedlemmer gerne må 
flyve flyet, bare der er accept 
fra klubbens flyveledelse. 

Flere forbedringer af 
forsikringsordningen 
Foruden præmienedsættelse 
for private fly førte forhand
lingerne med GF også til, at 
der vil ske en gradvis nedsæt
telse af forsikringklubbens an
del af betaling til GF for admi-

nistration og reassurance. 
Denne nedsættelse træder 
allerede i kraft med virkning 
for indeværende år med 0,5% 
og yderligere 0,5% for 1999. 

Endvidere er det aftalt, at 
den årlige automatiske index
regulering delvis sættes ud af 
kraft. Fremover skal der tages 
stilling til, om der er behov for 
at følge index'et. I modsatfald 
ses der bort fra dette. 

Detaljerede oplysninger 
bliver fremsendt direkte til 
hver enkelt forsikringstager. 
Oplysninger om Unionens 
kaskoforsikring fås enten på 
unionskontoret eller ved Ole 
Didriksen, tel. 97 18 29 42. 

Meddelelser fra unionen 

Nr. 18 af 19.03.98 
Konkurrencekursus i Janus un
der DM og Arnborg Åben. 

Nr. 19 af 17.03.98 
Talentregistrering 1998. 

Nr. 20 af 17.03.98 
Talentudvikling i 1998. 

Nr. 21 af 17.03.98 
Indbydelse til talentkursus 
1998. 

Nr. 22 af 17.03.98 
Indbydelse til talentkursus 
1998. 

Nr. 23 af 18.03.98 
Uddannelse af lærere til under
visning i MYK. 

Nr. 24 af 18.03.98 
Distribution af post via e-mail. 

Nr. 25 af 02.04.98 
To havariundersøgelser. 

Nr. 26 af 02.04.98 
Flyvereglement for Svævefly
vecenter Arnborg. 

Nr. 27 af 02.04.98 
Referat af repræsentantskabs
møde 28.02.98. 

Nr. 28 af 02.04.98 
Hitliste med klubnavne. 

Nr. 29 af 08.04.98 
Brugerundersøgelse af beho
vet for materielkontrollantbe
viser. 

Nr. 30 af 08.04.98 
Nye luftdygtighedsbeviser. 

Nr. 31 af 08.04.98 
Kontingentberegning. 

Nr. 32 af 28.04.98 
Træthedsbrud, siderorshæng
sel til Bergfalke. 

Nr. 33 af 14.05.98 
Referat fra flyvechef- og S
kontrollantmøde den 07 .03.98. 
Statistik S-teori. 

Nr. 34 af 14.05.98 
Import af nye svævefly. 

Nr. 35 af 14.05.98 
Referat af HB-møde den 
05.03.98. 

Nr. 36 af 02.06.98 
Havari den 31.05.98 med OY
XSJ, ASW24. 

Nr. 37 af 11.06.98 
Samling af wirer med Talurit 
klemmer. 

Nr. 38 af 11.06.98 
S-teoriprøven den 11.06.98 

Nr. 39 af 11.06.98 
Ansvarsforsikring af svævefly. 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr HVldt 

Generalsekretær: Luttkaplajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Fanmagsgade 7,4., 1606 Kobenhavn v 

De seneste tre år er Danske 
Flyvere's skovtur gået til en af 
de jyske flyvestationer, så nu 
troede vi næsten, at der altid 
skulle blæse en kold og strid 
vind, når der var"Åbent Hus". 

Søndag den 14. juni holdt 
foreningen sin skovtur på FSN 
Værløse, hvor solen skinnede 
og kun en let brise fordelte var
men lidt. Det store telt, som fly
vestationen havde stillet op til 
os, blev næsten kun brugt i 

forbindelse med indtagel
sen af den dejlige buffet-lunch 
som cafeteriet serverede. 

Udenfor var der også nok 
at se på. Mange specielle fly 
på display - flere og flere fra 
vore østlige naboer - og et flot, 
flot air show. Første fly var en 
af vore egne F-16 og så gik det 
slag i slag. De "hotte" solo
præstationer vækker altid 
beundring og respekt, vore F-
16 i en 16-skibs formation lige
ledes, selvom "Frecce Trico
lori" nok er et nummer mere 
professionelle i denne discip
lin, men som en sagde:"De la
ver ikke andet end show træ
ning." Det var helt naturligt det
te superdygtige italienske op-

Formand: 

visningshold, som afsluttede 
dagens air show. 

Foreningen kan glæde sig 
over et rekordstort antal del
tagere, idet 159 havde tilmeldt 
sig. Vi var langtfra de eneste 
som havde fundet det en god 
ide at tage til "Åbent Hus" på 
FSNVærløse. En avis nævner 
tallet 100.000 deltagere - og 
mange var der. Trods mulighe
den for tre indgange var bilkø
erne kilometerlange og den 
interne transport på flyvesta
tionens område virkede fuld
stændig uorganiseret og kao
tisk. 

Dette var dog den eneste 
kritiske bemærkning til en el
lers perfekt dag, så den tak 
generalsekretæren i forman
dens fravær rettede til flyvesta
tionens chef, Oberst Bauer
Jensen, var velment og den lille 
traditionelle gave, et fanblad på 
sokkel, vel fortjent. Bortset fra 
transportproblemerne fik vi en 
absolut dejlig og minderig 
skovtur i pragtfuldt vejr. 

Næste arrangement: Fore
drag tirsdag den 13. oktober 
1998. 

Ricard Matzen 

~LI- Næstformand: Peter Andersen 

57 615250 

74 75 31 01 
86441133 
53 6773 05 
46 59 04 02 
98421599 
97182050 

Dansk Molonlyver Union 
Adresse: 

Kasserer : Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 

Bestyretsesmedl.: Bjarne E. Hammer 
Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

Husk turen til Skagen og Læsø den 22. og 23. august. 

Nyt fra motorflyveklubberne 

Holbæk Flyveklub har fået 
godkendt pladsen med status 
som EU Fællesskabs Lufthavn. 
Dette indebærer, at man kan 
flyve fra EU-lande direkte til 
Holbæk Flyveplads og få fo
retaget pas- og toldkontrol på 
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stedet. Det kræver blot at du 
to timer før din ankomst ad
viserer Holbæk Politi på tlf. 59 
43 14 48 og Toldcenter Syd
vestsjælland på tlf. 56 67 73 
00. Den berømte hvide told
postkasse er opstillet på plad
sen. 

KALENDER 
Svævefl vning 

18/7-2/8 
16/8 
16-21/8 
7-23/8 
14-15/11 
27/2-99 

EM Lezno, Polen 
Nordisk Svæveflyvedag 
Danish Glider Aerobatics Open 1998 
Bavaria-Glide (for-VM) 
PR-seminar 
Repræsentantskabsmøde 

Drageflyvning/Paraglidning 
24/7-9/8 
10-23/8 
12-16/8 
19-22/8 
7/11 

EM drageflyvning, Slovakiet 
VM drageflyvning (kvinder), Ungarn 
løkken Open paragliding, løkken 
2. afd. af DM paragliding, Fasterhalt 
Repræsentantskabsmøde, Fasterhalt 

Motorflyvning 
8-9/8 
9/8 
15-23/8 
22-23/8 
30/8 
3-17/10 

Air BP Rally, Sindal 
Flyv ind, Vestfjyns Flyveplads 
EM i Rallyflyvning, Krakov Polen 
DMU-tur til Skagen og Læsø 
Lufthavnens dag, Odense Lufthavn 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmsspring 
8-9/8 
3-12/9 

Ballon Cup, Kruså-Padborg Flyveplads 
VM Stil & Præcision 

NM i Præcisionflyvning 
De nordiske mesterskaber i præcisionsflyvning blev afholdt den 
sidste week-end i juni måned i Randers. 

Resultaterne blev som følger: 

Flyve- Fotos Timing Landing Total 
planlægning 

1. Johansson, Claes SWE 0 60 18 30 93 
2. Fosso, Hakon NOR 0 40 24 80 104 
3. Lindholm, Erling SWE 0 60 33 30 108 
4. Hjulstad, Bobbo NOR 0 20 48 145 141 
5. Birkholm, Hans DEN 0 80 24 83 146 
6. Soukas, Aki FIN 0 80 48 39 148 
7. Halonen, Hannu FIN 2 90 81 33 190 
8. Friskman, Jan 0. SWE 0 20 78 186 191 
9. Strøm, Bjørn NOR 0 80 69 89 194 

10. Gjems, Alexander NOR 0 120 51 82 212 
11. Slot, Johs. DEN 0 40 108 190 243 
12. Theilgaard, Dagmar DEN 0 80 81 193 258 
13. Jouppila, Heikki FIN 4 120 132 34 273 
14. Gabs, Kurt DEN 0 120 141 47 285 
15. Vahamaa, Harri FIN 28 80 39 317 306 
16. Lejdstrøm, Bengt SWE 0 120 102 295 370 
17. Ruokonen, Jyri FIN 5 100 243 64 380 
18. Laumark-Møller, L DEN 0 220 150 263 502 
19. Lyshaugen, Kjell NOR 198 180 180 362 739 

Mere om mesterskaberne i et senere nummer. 
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TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

Helico_pter Adventures Ine. {HAil 
fra San Francisco, Califomia: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot· ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
• http:/lwww.heli.com 

Comair Avjation Academy Ine 
fra Orlando, Aorida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
* J. ( og M-1 Visa 
* Privat pilot · ATP fly 
* "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

flrnl..Qffice r Proerams ved GTA 
fra Miami, Aorida: 
• Nr. I i verden på First Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech l 900C • Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* flyver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk n:presentant for HAJ 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax:+ 47 51 62 08 % 
E-mail: seglend@online.no 

GRØNHOLT AIAFIELD SERVICE /!JS 
Nordsjællands Flyveplads 

Grønholtvej 16 • DK· 3480 Fredensborg 
TIi: ~8 48 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

Har du husket 
at tegne en individuel 
certifikattabsforsikring 

(Lass of Licence)? 

Hvis ikke - så rekvirer 
s traks vores introduktions

og t il budsmateria le ! 

Dansk Assurance Agentur VS [ffi. 
Vedbæk Strandvej 339 

DK-29S0 Vedbzk 
Tel. & Fax +•5 •S 66 2S 29 
E-mail: daa@pip.dknetdk 

FOR: 

Piloter, pilotelever.AFIS-operatorer og 
flyveledere m.fl . 

Grumman American AA-1 
OY-GAC, TTSN 3750, molorTTSO 235 
(faclory rebuilt), Siglronic inlercom, 
King radio. Nyt LOB, frisk 100 timers 
eftersyn. JAR 145 godkendt. Nyt 
interiør - nycanopy. Pris kr.125.000,-. 

Cessna F150G OY-EGJ 
TTSN 1610, prop TTSN 50. Nye 
stempler• top overhaul • nye magneter 
• King radioer. Ny KT76A transponder 
m/mode C • Sigtronic intercom · David 
Clark headsets. Ny maling • nyt interiør. 
Pris kr. 150.000,-

T/f. 9857 1722 • 4057 1722 
Fax 9857 4820. N.P. Lubeci< 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacho kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 38 46 65 

Tak for al opmærksomheden i forbindelse 
med min overtagelse af HADERSLEV FLYVEPLADS 
Fremtiden for Landingsrunder: 
HADERSLEV FLYVEPLADS er Kun syd for pladsen 
nu sikret i een eller anden form. 
Status som International lufthavn 
indtil videre. 

Selvbetjening: Alle dage 7-22 
lokal tid 

Betjening: Mandag-fredag 9-16 
tankning skoleflyvning mv. 

Undgå landingsøvelser: Mellem 
kl. 12-13.30 og efter kl. 18.00 

(~) 
FLYMØLLER 
Haderslev Flyveplads 

Tlf. 7 4 52 86 40/Fax. 7 4 52 85 86 

\ enlig hilsen med hi',het 0111 at alk f:1r luft under, ingnne! 

Flyveinstruktørkurser 

RD EQUIPMENT 
Skovvej 40 4622 Havdrup 

Telefax 46 18 68 46 

46186909 
THE ENCYCLOPEDIA 
OFWORLD AIRCRAFf 

• lnc/11des over 2500 ci1•il and military 
ancraft prod11ced since the first 
decade of the twellliet/1 cent11ry 

• ll/11strated t/rro11g/ro11t ll'it/r more 
t/ran 3500 co/011r and b/w photo
grap/1s 

• Contains over 700 fi1/l-colour art
works and nearly 300 t/rree-view line 
diagrams. 

• F11/l specijications table for eac/1 
aircraft feat11red, all weig/rts and 
measures in imperial and metric. 

• Detai/ed design and development 
histories for eac/r separate entry. 

• Text entries inc/ude ful/ backgro1111d, 
history and development of eac/1 air• 
craft. 

Normalpris kr. 1.200,- Tilbud kr. 495,· 

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tif. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

,,4~ 
75K0101K 

MosquitoNB 
Sælges komplet inst., 
m. vogn. 
Ny pris kr. 110.000,-. 
Per Selmose 
Tlf. 8621 9980 (eft. 17.00) 
8617 2500 (arb.) 

Luftfartsskolen starter d. 5. oktober flyveinstruktør kursus i Roskilde og Billund 

- ~ 
~ 

For at deltage skal man: 
1) have gyldigt dansk B-certifikat 
2) have gennemført en psykologisk egnethedsundersøgelse med tilfredsstillende 

resultat ved en institution, der er udpeget af Statens Luftfartsvæsen. 

LUFTFARTSSKOLEN 
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Sidste tilmeldingsfrist er d. 18 september. 

Psykologisk egnethedsundersøgelse 1998 
De psykologiske undersøgelser af instruktøraspiranter finder sted i Roskilde, den 
24.-25.- 26. august 1998 med sidste tilmeldingsfrist d. 10. august. TIimeiding sker 
ved henvendelse til skolens kontor i Roskilde, 32 82 80 69/32 82 80 62. Gebyr 
kr. 4.500,- skal indbetales til Flyvepsykologisk Institut inden undersøgelsesdagen. 

Flyveinstruktørkurset bliver kun oprettet, såfremt der er nok deltagere. 
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DANMARK 
AlRCRAFf OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

AOPA-DANMARK har brug 
for dit medlemsskab til at 
bevare General Aviaton's 

plads i luftfarten 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 . Fax 4619 1156 

E-mail: http://www.aopa.dk 

2.495,· 
Access og Neobike er som de eneste foldecykeler på det danske 
marked netop blevet tildelt det eftertragtede ISO 9002 kvalitets

certifikat af Norske Veritas. Ring efter brochure idag ! 

Forhandler Kurt Kristensen ·tlf. 3539 0883 / 4020 0883 

STABIL OG SIKKER , MÅL: 72 X 30 X 57 CM , RUSTFRI FÆLGE OG EGER 
3 INDVENDIGE GEAR · SMART TRANSPORTTASKE · RINGEKLOKKE M. KOMPAS 
VEJER KUN 13 KG . · METALLIC LAKERING· 2 HÅNDBREMSER· PUMPE 
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Pilotuddannelse 
Teoriuddannelse 

til instrumentflyvning 
B/l+D teori, opstart 10. august 1998, 

eksamen marts 1999. 
FLT, opstart medio august 1998. 

Trafikflyveruddannelse 1998 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

Ring tlf. 46 19 08 07 
for tilmelding / individuel rådgivning 

~i~J~4~8H 
Tlf. 4619 08 07 / 46191919 

Fly til salg! 

1998 Fabnksny P1per Seneca V Full de-lce, 3-bladed props, oxygen, slx 
seat lnterlor, altitude preselect, radar, 2 års fuld garanti på motor propel
ler og avlonlcs + 5 års fuld garanti på alrframe. 

1998 Fabriksny P1pe1· A1·c!1e1· Ill. klar til levering ultimo september. 

1998 Fabnksny P1pe1· Saratoga li TC klar tll levering ultimo november. 

1996 P1pe1· Ar·cher Ill. TT 650 timer siden ny, de-lux King IFR avionlcs 
med KLN 89B IFR GPS, de-luxe læder Interiør, fremstår som ny. 

•Wfiij,j§QJ? TT 4200 hrs" Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
overalt • utrolig flot, nyt luftdygtighedsbevis. 

•§1$34{,!611@• TT 50 I 0, Eng. 1560/ 1560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new 1996, King Avionics, Trimple 2000 GPS, full de-ice, air condltionlng. 

1962 Beech Debonarr TT 4695 hrs., Eng. 584 hrs., Prop 213 hrs., 
Klng/Narco Avionics. 

•fhh4{,fo@,,j 5300 hrs., Eng. 740/740 hrs., Props, 300/300, King avl• 
onics, known icing. 

1975 P1per Seneca li TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 
New P and I 1998, King avlonlcs, long range tanks, new de-ice boou. 

~ AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954. Fax +45 65 955 476 

39 



LØSSALGSPRIS KR. 32 
l l O::::IJ l t: .. t11_; IJUUUIJ::::t.U::,.:; 000 

Postbesørget blad 0900 KHC 

FL"·(l.JEl.lABEHETS BIBLIOTEK 
.JOHS1R\JP1..JE.J "2.40 , .JOHSTRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A=privatflyver-certifikat. B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D=trafikflyver
certifikat af I klasse. l=instrumentbevis. IFR=instrumentflyvning. 
VFR=sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG::begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR:tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INITIO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstrukløruddannelse. OMSKOLING:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsve144, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskide, TIi. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, bannerslæb. 
Speciale: LIS koovertennger, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TIi. 4817 7915, Fax 48 14 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT·A, I. Teori A, BEG/N-BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,8,1,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,8,1, Twin. N-BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse. Teori: A, BIi og D. 
(konsessionshaver BIi og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AJRT AXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvaj 20, 4000 Rosllilde 
Tlf. 46191114, fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INmO, Instruktør, N-BEG/VFR, Omskoling, PFT· 
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Alrpo!I, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 371 fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teon: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsve, 32, 4000 Roskilde, tlf. 46191511 

A, B, AB-lnltio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
~ . PFT · A,B 

HELIFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskilde Luflhavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopeer, 
omskoling til jethelil<cpter 1nct. jet fundamentalt, sinuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helk,pter. 

IKAROS FLY ApS 
HangarveJ A 12, Roskilde Lu!Ølavn 
4000 Rosl<ikle, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for CMI Pioludd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, inslM!Dr, N-BEG-VFR, 
omsl<ollog, samulator, banneralæb. Spedale: U5-konvertering. 
Kommunikation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen for Civil Ptlotudd. 

JET AIR FLIGHT ACADEMY 
Lufthavnsve, 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, fax 4619 16 50 

Karup, tlf. 97 10 01 55, fax 9710 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, A/1, BIi, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A·skoling, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehJul- og 
spinkursus 
e-mail: rf@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Rosldkle Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 11 15 
Teori: All, 811, D. (koncessaonshaver BIi og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Englne 
Fundarnentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefomstbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
lactors and !imitations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvei 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 BiJund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: BIi, D, GEN, ftyveklarerer, flyvetnsllUklør-og 
kon'lertenngs-kurser. Andre luftfartsuddannelser lll]lldes efter 
aftale ATS-, AFIS- og radai1<lJlw m.v. 
Terminer og betill(l8lser som angivet I sllolens undervisnings
program. 

FYN 
BEL AIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 1612 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvmng til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt N-BEM!EG-VHF og GEN. 

CENTERAJR 
Odense Lufthavn, Lufthavnsve, 136, 5270 Odense N, 
TIi 65 95 44 44 
A-slraq, A, PFT, 1-motors ~ 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnswj 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twm, AB lnitio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teon A, N-BEG/BEG-VHF 
LIS konverteringer 
Omskoling til bannersfæblllyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAJR 
Søndelborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tH. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, dl. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads, Uf. 7 4 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konvertennger 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, tH. 75 33 8911 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR samt PFT på helillopter, 
AB-INITIO, omskoling til jetheilopler incl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på he/1l<opter 

NORTH Fl YING A/S 
Aalbolg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundt,/, Tlf. 98 17 38 11 

Ålhus afd.: Århus l.u11havn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, ~ r 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAJR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori; A, N-BEG-9EG VHF 

TRAJNING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup Lullhavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Ayvepads 
Ålhus Lufthavn 
Vanm,p Flyvllplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori; A, B+I, D. 
BEGIN·BEG • VHF, GEN bevis+ tel<nlsk og ptakli!lt 
urdelvisffl1g på liere lurbo og jet typer. 
(konssessionsha BIi og D; FTS) 
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Nåh, endnu en almindelig håndholdt GPS ... 
Oa, ja - og en Piets er bare endnu_et helt almindeligt en-motoret fly!) 

GPS-92 er ikke en helt almindelig GPS - års erfaring er sammen 
med høj ydelse med til at styrke Garmins ry som verdens 

førende fabrik af håndholdte GPS' er. 

12 kanals parallelmodtager • Fuld world wide Jeppesen-database 
20 flightplans med op til 30 waypoints i hver 

Fuel- og Trip planning 
255 gram ind. batterier (4 stk.AA) o.m.a. 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 

AVIA RADIO AS 

FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
BRT PA28-181 
CJI PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 

TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-ærtifikat 
Cessna 172 - 1040,- inc!. 25% moms pr. bloklime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller fond>etaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

510,-
645.-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
810.-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd• 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY - ROSKILDE LUFTHAVN - 46 19 10 10 
Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lnetunk:.DK 

Piper Saratoga li HP 

Piper Seminole 

.. _- - --..c.: 
~ 
Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca V 

r.- ~ ... ,-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder Piper Saratoga li TC 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

. og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 
bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra digt 

~ IR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

~ - . -- . 
.. 

.... - -
~ 

I 

. - ., -
PiperArrow Piper Warrior III Piper Archer III 

Piper Garanti: 

s/n ... 65 
Reg. no. OY- .. ? 

er klar til levering 
den 28. oktober 1998 

fra Piper fabrikken 
i Vera Beach, Florida . 

Ring 
og hør nærmere! 

Alle nye P,per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsvis PIPER. 
Textron Lycoming. Teledyne Concinental, Haraell Propeller og Bendix King 

Dit lokale Piper Service Center v1/ kunne /ose ethvert problem, som måtte oprta. Så enkelt og so fuldstændigt er det. 
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Bombardier Global Express har fået 
udstedt typecertifikat. Se mere på 
side 6. Foto via den danske importør 
ExecuJet Scandinavia, Odense 
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OY..XVL (extra very large) på Slaglille. 
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Recce-udstyr 
til F-16 
Per Udsen og Terma har iføl
ge Aviation Week & Space 
Technology afgivet ordre til 
Northrop Grumman's Electro
nic Sensors and Systems Di
vision på levering af recon
naisance, infrared surveillan
ce and target acquisition sen
sors (Rista) til det danske 
flyvevåbens F-16. Ordrens 
størrelse er ikke oplyst. Den 
danske ordre er det første 
internationale salg af Rista. 

Flygvapnet 
Pr. 1 juli er det svenske forsvar 
blevet omorganiseret. For
svarsgrensledelserne, dvs ar
me-, marin- og flygvapenled
ningen er ophørt med at ek
sistere. Forsvundet er også 
stillingerne som arme-, marin
og flygvapenchef. 

De respektive værnsledel
sesopgaver er overført til Hag
kvarteret og tre nyoprettede 
centre, Armecentrum, Marin
centrum og Flygvapencen
trum . Sidstnævnte er 
placeret i Uppsala. 

Extra 
produktion 
Den tyske flyfabrik Extra har 
siden 1982 bygget lige ved 
200 kunstflyvnngsfly. Ultimo 
1997 var tallet 182, der forde
ler sig således: 

E230 
E260 
E300 
E300S 
E300L 
E200 

1982-1987 13 
1987-1990 4 
1988 - 65 
1992.- 28 
1995- 55 
1996- 17 

Extra seriebygger nu også det 
avancerede forretningsfly 
E400. Det første eksemplar 
har fløjet, og man påtænker at 
sætte en PT6A turbinemotor 
på 700 hk i fly nr. 4 eller 5. 

4 

Den første seriebyggede T-6A Texan li starter på sin jomfruflyvning den 15. juli. 

Raytheon T-&A Texan 
Den første seriebyggede Raytheon T-6A Texan li, en amerikaniseret udgave af Pilatus PC-9, 
blev prøvefløjet den 15. juli. 

T-6A, der har en 1.100 hk Pratt & Whitney PT6A-68 turbinemotor, skal anvendes ved uddan
nelsen af piloter til såvel U.S. Air Force som U.S. Navy. (Joint Primary Aircraft Training System, 
JPATS). USAF begynder skoling på T-6 i april 1999 på Randolph Air Force Base, US Navy i 2002 
på Naval Air Station Whiting. 

J PATS programmet indebærer anskaffelse af over 700 T-6 frem til 2014. 

Flyvemuseet 
Første etape af overflytningen 
af Danmarks Flyvemuseums 
samlinger fra Billund til Helsin
gør er nu stort set afsluttet. Det 
foregik hovedsagelig med bil , 
men DC-3'en og Gloster Me
teor'en blev sejlet fra Vejle til 
Helsingør. 

Flyvemuseet har stadig en 
større samling fly i depothan
garen i Billund, og der bliver 
de indtil videre. Man koncen
trerer sig nu om indretningen 
af det nye udstillingsområde, 
og det tager længere tid end i 
hvert fald nogle havde tænkt 
sig, så det åbner ikke før til 
foråret. 

Flybrændstof 
11997 købte SAS jetflybrænd
stof for 2,44 milliarder svenske 
kroner til en gennemsnitspris af 
75 cents pr. gallon. Men priser
ne er faldet, og for første halv
del af indeværende år har sel
skabet i gennemsnit betalt 65 
cent for en gallon Jet Fuel A 1, 
en besparelse på 13,3 %, skri
ver den norske avis Dagens 
Næringsliv. 

Natflyvning 
med Sky 
Arrow 
FAA, de amerikanske luftfarts
myndigheder, har typegod
kendt Sky Arow 650TCN til nat
VFR Det er den første italien
ske fly med denne godkendel
se. 

Sky Arrow 650TCN har en 
81 hk Rotax 912F motor med 
to alternatorer og fast tobladet 
Hoffmann propel, begge cer
tif iceret efter FAR 33 be 
stemmelserne. Den er baseret 
på Sky Arrow 650TC, der blev 
type godkendt i Italien i marts 
1996 efter JAR-VLA reglerne. 

Avionicsudstyret er fra Ben
dix/King. I standardudgaven er 
der en KX-125 NAV/COMM og 
en KT-76A transponder (med 
mode C). En noget dyrere "in
termediate" udgave har endnu 
en KX-125 NAV/COMM samt 
Sky Force moving map GPS 
med 5" monochrome display. 

En tredje udførelse har des
uden en KN-62A DME og en 
KR-87 digital AOF. Den arbej
der man på at få typegodkendt 
til IFR flyvning, og den vil da 
få betegnelsen Sky Arrow 650 
TCI. 

Novia - dansk
svensk 
samarbejde 
Maersk Air har i fællesskab 
med det svenske Luftfartsver
ket etableret et nyt flyhand
lingselskab undr navnet Novia. 

Samarbejdet omfatter Co
penhagen Air Services, som 
driver handlingsvirksomhed i 
Københavns Lufthavn Kastrup, 
og LFV Handling på Stock
holm-Arlanda og Goteborg
Landvetter. Ejerne, Maersk Air 
og LFV Holding, ejer hver 50% 
af Novia, der fra starten be
skæftiger 1.400 ansatte og får 
en årsomsætning på 650 mio. 
kr. 

Novias kunder er luftfarts
selskaberne, og hovedaktivite
terne er passager check-in , 
håndtering af bagage og fragt 
samt lastning og losning af fly. 
Dertil kommer relaterede tje
nester som billetudstedelse, 
hittegods, drift af lounger og 
fragtterminaler og stationstje
nester i øvrigt. 

Novias hovedkontor er i 
København. Administrerende 
direktør er Klaus Bergendorf, 
hidtil direktør for Copenhagen 
Air Services. 
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Hyv På Rsketur t.d os nu"··°"" du, d« "drengene,"'"" fi,k«æng,me, 
soveposerne, køleboksen og alr der ander, og - åh ja, vi må 
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- i den nye Piper 
.Saratoga - "luftens 
4-hjulstrækker''. .. 

ikke glemme gummibåden. Hvordan i alverden skal vi dog have alt det??? 
Det er overhovedet ikke noget problem med den nye Saratoga fra New Piper 

Aircraft. Den har rigelig plads til udstyr til alle ferier, hvad enten det er fisketur i 
Norge, skitur i Alperne, river rafting i Sverige eller scuba diving i det græske øhav. 
Dens dobbelte bagegodør gør den også nem at pakke ... 

Se den nye Saratoga II HP, som længe har været piloters foretrukne rejsefly, 
eller den nye turbo Saratoga II TC, som har nok hestekræfter til lynhurtigt at 
bringe dig- og alt dit udstyr - fra sea-level to ski -level... Og tænk bare, selve 
rejsen i en Saratoga er den halve fornøjelse! 

Kontakt Air Alpha Aircraft Sales A/S på tlf.nr . 
+45 65 954 954 and fax nr. +45 65 955 476 eller 
besøg Pipers hjemmeside på www.newpiper.com 

The New Piper Aircraft, 2926 Piper Drive, 
Vero Beach, Florida 32960, U.S.A. Telephone 
561-567-4361, ext. 2400, fax 561-778-2144. 
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Penge til julemærkehjem 
Cimber Air 's Besætningsforening afholdt i fjor for første gang 
et julelotteri. Man havde ikke regnet med overskud, men en 
række sponsorer bidrog til, at der til sidst var 6.500 kr. i kassen. 
Dem besluttede bestyrelsen at give til et godt formål og valgte 
Julemærkehjemmet i Kollund. 

Julemærkehjemmene drives alene for midler, der kommer 
ind som frivillige bidrag og ved salg af de officielle julemærker. 
Der er fire i Danmark 

Bjarne Lastein, formand for Cimber Air's Besætningsfor
ening, ov~rrækker checken til forstander Leo Thusing. Fra 
Cimber Air deltog også Helle Thomsen (tv), Camilla Pharao 
og Lars Daugaard. 

New Derringer 

Vedr. artiklen 
"Hvad er en paraglider ?" i nr. 7 
Forfatteren har bedt om at få bragt følgende: 
"Mit indlæg i nr. 7 har bevirket at jeg har fået en påtale af 
Dansk Drageflyver Union, idet jeg har overtrådt reglerne for 
flyvning i max. 900 meters højde. 
Jeg skal hermed beklage, at jeg har overtrådt luftfartsreg

lerne ved flyvning i over 900 meters højde. Jeg bestræbte 
mig på hurtigst muligt at komme ud af termikken og ned i 
lavere højde. Hændelsen var ikke med fortsæt". 

Bombardier 
Global Express 
certificering 
De canadiske luftfartsmyndig
heder Transport Canada har 
den 31 .juli udstedttypecertifi
kat til forretningsflyet Global 
Express. FAA og JAA forven
tes i løbet af kort tid at udstede 
tilsvarende certifikater. 

Flyet kan flyve den hidtil 
længste (forforretningsfly) non
stop distance på 12.000 km 
med otte passagerer og fire be
sætningsmedlemmer og en 
toprejsehastighed på Mach 
0.88. Flyet har en max. start
vægt på 42.411 kg og kræver 
kun 813 m bane til landing. 

Global Express vil være på 
Farnborough International Air 
Show i uge 37 og vil derefter 
påbegynde en præsentations
tur jorden rundt. 
(Se foto side 3) 

Med venlig hilsen 
Gunnar Daugaard, 

Odense 

ACI kongres 
Den europæiske region af ACI, 
Airports Councils International 
afholder hvert år konference 
med generalforsamling, kon
gres og udstilling. I år var mø
destedet København i dagene 
23.-25. juni og temaet miljø i 
lufthavne. 

Københavns Lufthavne NS 
var vært for den fagligt oriente
rede del af arrangementet såvel 
som for de socialt orienterede 
elementer. 

ACI er den eneste verdens
omspændende organisation 
af lufthavne. Den er dannet i 
1990 og repræsenterer mere 
end 440 lufthavnsoperatører 
fra 148 lande og med ca. 1.200 
lufthavne. Niels Boserup, Kø
benhavns Lufthavnes admini
strerende direktør, var i 1996-
97 præsident for den europæ
iske region, ACI Europe. 

Derringer Aircraft Company i 
Californien har påbegyndt pro
duktion af et tomotoret fly. New 
Derringer GT og New Derrin
ger Ter begge firesædede og 
med to Lycoming 10-360 mo
torer, der normalt giver 200hk. 
Her er de droslet til 160 hk. 
Rejsehastighed i 4.000 fod 212 
kt. De to fly koster med VFR
udstyr hhv. USD 349.000 og 
USD 320.000. Den første vil 
være leveringsklar i januar 
1999. 

Nyt lufthavnsudstyr 

Derringer Aircraft Company, 
LLC 1246 Sabovich St., Mojave 
CA 93501 USA. Tlf. 001-805-
824-2222 eller 001-888-909-
8222, fax 001-805-824-2202. 
Homepage:www.derringerair
craft.com. 
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I den franske lufthavn Deauville har man øget indsatsen mod mus. Man har indkvarteret en kat 
i en rundbuehangar (50 liters olietønde) med egen vindpose. Da Claus C. Brun, Sorø kom forbi 
med kameraet var katten desværre på arbejde. 



Embraer ERJ-135 - brasiliansk regionalt jettrafikf/y 

Embraer ERJ-135 
Embraers nye regionalejettrafikfly ERJ-135 var på jomfruflyvning den 4. juli. Endnu en prototype 
er i arbejde og ventes i luften i oktober. 

ERJ-135 er en forkortet udgave af ERJ-145 (systemer, vinger, haletlader og motorer er 
identiske). 

Den ventes typegodkendt i maj 1999 og umiddelbart derefter begynder leverancerne. Embraer 
har allerede 75 taste bestillinger og 122 optioner på ERJ-135, fra Flandre Air (Frankrig) og Wex
tord Management, Business Express og Continental Express (USA). 

Prototype nr. 1 vil blive vist på dette års Farnborough Air Show. 

Flere 737 til SAS 
SAS har besluttet at konver
tere 11 optioner på Boeing 
737-600 til faste ordrer. Der
ved øges antallet af faste be
stillinger til 55. Samtidig er an
tallet af optioner øget, således 

Farnborough 
Den første tlyudstilling i Farn
borough syd tor London af
holdtes i 1948, altså tor 50 år 
siden. De første år var udstil
ling en forbeholdt britiske fly 
med britiske motorer, men "So
ciety ot British Aircraft Con
structors Flying Display and 
Exhibition" er tor længst ble
vet til Farnborough Interna
tional. 

En anden ændring er hyp
pigheden. Udstillingen afvikle
des oprindeligt hvert år (det 
samme var tilfældet med "sa
lonen" i Paris), men nu afhol
des de begge kun hvert andet 
år - og modsat hinanden. 

Farnborough '98 åbner 
mandag den 7. september og 
slutter søndag den 12. Mandag 
til fredag er såkaldte trade days, 
dvs reserveret tor fagfolk, og 
der er kun adgang tor publikum 
lørdag og søndag kl. 0930-
1800. Billetprisen er 17GBP, 
men børn under 15 år, ledsaget 
af voksne, kommer gratis ind. 
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at det ikke udnyttede antal 
forhøjes til 40. 

Leverancerne af de bestilte 
fly beregnes at ske løbende i 
perioden september 1998 frem 
til midten af 2002. Leverance-

vilkår og økonomiske vilkår er 
de samme, som var gældende 
for den oprindelige købsaftale 
om Boeing 737-600, som SAS 
indgik med Boeing den 28. 
september 1995. 

Det nye Schneider trofæ 
Schneider trofæet var en vandrepokal for hastighedsflyv
ning med søtly, som der blev dystet om fra 1913 til 1931. 

67 år etter at England vandt den store sølvopsats til ejen
dom med en Supermarine S. 68, er det legendariske navn 
blevet adopteret at en konkurrence for fly at en helt anden 
kategori, ultralette! 

Konkurrencen om det nye Schneider trofæ blev vundet den 
24. maj at italieneren Guiseppe Arcangeli i en Sky Arrow 500M 
med en gennemsnitshastighed på 162, 7 km/tover en 4,5 nm 
(8,3 km) trekantbane, der skulle gennemflyves fire gange. 

Der var 1 O deltagere i konkurrencen, der foregik på Des
enzano del Garda i Norditalien hvor det italienske flyvevåben 
i sin tid havde sit høj hastighedscenter og hvor fenrik Frances
co Agello i 1934 satte verdensrekord i hastighed tor søtly på 
383 knob (71 O km/t) med en Macchi Castoldi M.C. 72 (3.000 
hk). 

Sky Arrow 500M, der har en fuldvægt på 500 kg, er et stan
dard UL-fly af typen Sky Arrow 450T, forsynet med pontoner af 
komposit. Rejsehastigheden er ca. 80 knob (148 kmt). 

I ØVRIGT 
Boeing 737-600 ventes ty
pegodkendt at FAA sidst i 
august og leverancerne til 
SAS skulle så begynde i sep
tember. 

Cessna afleverede 81 
Model 172 og 88 Model 182 
i april kvartal. For januar kva
rtal var tallene 115, hen
holdsvis 74. 

Akatlieg Stuttgart fs 33 
Gavilan fløj tørste gang den 
28. Maj. Det er et højtyden
de tosædet svævefly (be
regnet glidetal 48) 

ILA 2000afholdes5.-12. 
juni 2000 på Berlin-Schone
teld lufthavn. De tre første 
dag bliver forbeholdt fagfolk. 

Lufthansa Cargo modtog 
den 1. juli de to første Boeing 
MD-11 F fragtfly. Yderligere 
seks skal leveres inden ud
gangen af 1999. MD-11F 
laster 89.325 kg og har en 
rækkevidde på 6.770 km. 

SAS Commuter har øget 
sin taste bestilling på DHC-
8-400 fra 15 til 17. Selskabet 
har desuden option på 18 fly. 

Piper Malibu Meridian 
blev "rullet ud" den 13. au
gust. Den har PT6A turbi
nemotor. 

Overingeniør Poul Skjold 
Hansen er tillagt midlertidig 
militær grad som oberst, så 
længe han forretter tjeneste 
som konsulent ved Joint 
Strike Fighter Programme 
Office i Washington. 

Medaljen tor udmærket 
Lufttjeneste er tildelt major 
Ole KjølbergTræholt og kap
tajn Gunther-Olaf Heinrich. 

PFA Rally'99 afholdes 2. -
4.juli på Cranfield, ca. 80 km 
nord for London. 

Go, British Airways' lav
prisselskab, har fra 6.sep
tember tre daglige afgange 
med Boeing 737 mellem 
London-Stansted og Kø
benhavn. 

United Airlines har afgi
vet bestilling på 12 Airbus 
A320 og 1 O A319 til levering 
i 2000-2001 og kommer 
derved op på en flåde at 
"smalkroppede" Airbus på 
133 fly. 
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- fra superorkide til hvermandseje 
Af Ole Korsholm 

Alexander Schleichers fly be
nævnes enten ASK {Kaiser), 
ASW (Waibel) og fra ASH 25 
altså også ASH (Heide). 

Heide, der kom fra Akaflieg 
Stuttgart i april 1981, begyndte 
hos Schleicher med prøveflyv
ning/videreudvikling af ASW 
22, og var snart involveret i det 
tosædede AS 22-2 projekt, der 
blev stamfaderen til ASH 25. 
AS 22-2 var et rekordsvævefly 
bestilt af (den tyske rekordpi
lot) Erwin Muller. AS 22-2 har 
en vinge på 24 meter spænd
vidde, der ligesom haleplan og 
halefinne er overtaget fra 
Schleichers ensædede ASW 
22. Krop og understel er udvik
let fra Akaflieg Stuttgarts FS 
31 med førerskærme som på 
Schleicher ASK 21. 

Udviklingen af AS 22-2 til
trak sig stor opmærksomhed, 
og Erwin Muller kunne have 
solgt flyet mange gange. Før
ste flyvning med AS 22-2 ud
førtes den 29. september 1984. 
Schleicher så herefter mu
lighederne i et tosædet fly med 
Åben Klasse præstationer og 
besluttede at påbegynde en 
serieproduktion. Den kraftigt 
modificerede AS 22-2 blev til 
ASH 25. Første flyvning med 
ASH 25 blev udført den 11. maj 
1986. 

25 meter 

Vigtigste ændring fra AS 22-2 
til ASH 25 er en ny vinge med 
25 meter spændvidde. Vingen 
er firedelt og helt opbygget i 

kulfiber. Flaps og krængeror er 
koblede og bygget i Kevlar. Der 
er dobbelte Schempp-Hirth 
luftbremser. Ved indervingen 
har man bibeholdt det 14,3% 
tykke HQ 17 profil kendt fra 
ASW 22, mens ydervingen 
har fået et nyt, tyndere profil 
(13,2%) med en bredere kor
de. Den bredere ydervinge 
blev efterfølgende også benyt
tet på ASW 228 med klart bed
re kurvepræstationer og især 
flyveegenskaber til følge. 

Oprindeligt benyttede man 
på ASW 22 blæseturbulatorer 
på 17 meter af spændvidden. 
Med ASH 25 kom der zig-zag 
tapeturbulatorer på den nye 
ydervinge, og med de motori
serede udgaver af ASH 25 
afskaffede man helt {de vedli -

Trip, trap, træsko! 
- Tre fly fra samme familie 
Schleicher ASH 25 (til venstre) 
Schleicher ASK 21 (til højre) 
Schleicher ASK 7 (i midten) 

geholdelseskrævende) blæ
seturbulatorerne og benytter 
nu udelukkende tapeturbula
torer under hele vingen. Vin
gen kan monteres med wing
lets og spændvidden øges 
derved til 25,6 meter. Zig-zag 
turbulatoren er også monteret 
på disse. Haleplanet er forsy
net med turbulatorer både på 
over og underside. 

Vingens vandtanke, der i alt 
rummer 120 liter ballast, er 
gummisæktanke som kobles 
automatisk. Påfyldning sker 
gennem udløbshullerne på 
undersiden. De motoriserede 
udgaver af ASH 25 kan udsty
res med to 15 liters brændstof
tanke i vingerne. 

12 år på bagen 

ASH 25 kan samles af tre per
soner, evt. bare to, hvis man 
har de rigtige krop- og vinge
bukke. Ingen del skal være 
tungere end det man kender 
fra 15 meter Klassen - men de 
kan også være tunge nok end
da! Der er to hovedbolte og in
gen løsdele til rorforbindelser
ne. Men rorsamlinger er der så 
til gengæld mange af - tre i 
hver vinge og seks i kroppen. 

En landing - lige før sætning. 
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Flapsforbindelsen forbin
des umiddelbart før inder- og 
ydervinge samles, mens kræn
geror og luftbremser kan forbin
des efterfølgende i luftbremse
kassen. Endelig monteres de 
seks stødstænger i kroppen 
{l..'.Hotellier koblinger medWe
dekind-sikringer). Der er altså 
ingen automatiske koblinger i 
vingerne. Dette er nok det ene
ste punkt, hvor man virkelig bli
ver gjort opmærksom på, at 
ASH 25 ikke er en nykonstruk
tion, men har 12 år på bagen! 

Haleplanet påsættes no
genlunde som på ASK 21 med 
automatisk kobling af højdero
ret. Hver højderorshalvdel skal 
føres ind i et par højderorsfor
bindelser, hvorefter haleplanet 
skrues fast med en bolt foran. 
Denne bolt skal sikres. 

Ny krop 
Mest iøjnefaldende var æn
dringen fra AS 22-2'erens 
snævre cockpit med en meget 
kraftig indsnøring mod bag
kroppen over til ASH 25's me
re rummelige og harmoniske 
krop, hvor der også er gjort 
mere ud af cockpitindretnin
gen. Kroppen er et blandings
produkt af kul- og glasfiber 
samt Kevlar. Der er med de 
motoriserede udgaver kom
met mere Kevlar til i cockpit
sektionen, så denne opfylder 
de seneste krav til et sikker
hedscockpit. 

ASH 25 har et godt affjedret 
og kæmpestort optrækkeligt 
hovedhjul. Den udvendige dia
meter svarer meget godt til en 

ASH25. 

..... ~.----

14" fælg! Hjulet er ikke bare 
stort, men det kommer også 
helt ud af flyet og giver alt i alt 
en fremragende frigang. Med 
vingerne i vandret er tiphøjden 
hele 1,30 meter. Hjulbremsen, 
der aktiveres ved at trække 
luftbremsehåndtaget helt i 
bund, er en hydraulisk skive
bremse. Halehjul er standard. 
Halen ertemmeligtung, så det 
er ikke nødvendigt med næse
hjul eller slæber. Halefinnen er 
forsynet med zig-zag turbula
tor, men kun på højre side. 

Indretning 
Da jeg ikke fik lejlighed til at 
afprøve hjemhentningsmoto
ren, vil jeg ikke gå dybere i de
taljer vedr. denne, men blot 
nævne at alle betjeningsgreb 
og de fleste instrumenter med 
relation til motoren findes i 
forreste cockpit. 

Forreste førerskærm er 
hængslet foran og lukkes med 
to håndtag - et i hver side af 
rammen. Da disse håndtag er 
placeret langt bagude, og 
måske også fordi siddepositi
onen er relativ høj i forhold til 
cockpitkanten, er det nødven
digt at lukke forreste fører
skærm med krydsede arme. 
Ovenpå instrumentpanelet i 
forreste cockpit sidder det røde 
nødafkastningshåndtag, der 
med et træk frigør forreste 
førerskærm. Den bagerste fø
rerskærm er bagudhængslet 
og lukkes ligeledes med to 
håndtag, der som en sikker
hedsforanstaltning skal være 
lukkede før forreste fører-

De front- og bagudhængslede førerskærme ses tydeligt. 

skærm kan lukkes. Disse to 
håndtag benyttes også til 
nød afkast. 

Der er god plads ti I store pi
loter både for og bag og sid
dekomforten er god. Der kan 
sidde større piloter foran, end 
der kan i ASK 21. Pedalerne 
kan indstilles i luften, mens 
ryglænene (puder) skal tilpas-

ses før flyvning . Der er ingen 
nakkestøtter i hverken for- eller 
bagsædet. Vægtbegræns
ningerne i forreste cockpit er 
fra 70 til 11 O kg. Den maksi
male sammenlagte vægt i 
begge cockpits er tilsammen 
bare 180 kg. 

Flapshåndtagene er place
ret øverst i venstre side. Ne-

·---~-.-- - ----
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ASH 25E har «hjemhentningsmotor«. 

denunder sidder luftbremse
håndtagene. Til højre findes 
understelshåndtagene. I for
sædet findes også betjenings
greb til vandballast. Trimhånd
taget er placeret foran på sty
repinden. Til venstre herfor 
sidder det gule udløserhånd
tag, mens der i forsædet sid
der et håndtag til pedalindstil
ling til højre for styrepinden. I 
bagsædet justeres pedalerne 
ved at flytte mellem nogle hak 
i bunden, som det kendes fra 
ASK 21 . 

Instrumentpanelet foran er 
meget stort og har masser af 

plads - bl.a. fordi næsten al 
motorbetjening og overvåg
ning er flyttettil konsollerne. På 
nyere modeller benyttes et 
ILEC-motorovervågningsin
strument kendt fra f.eks. ASH 
26. Der er endda blevet plads 
til en (ekstra) ventilationsdyse 
på selve instrumentbrædtet. 
Øverst på instrumentbrædtet 
sidder et håndtag til ventilati 
onsklappen ude mod næsen 
og et spejl der benyttes til at 
overvåge motor og propel. Ba
geste instrumentpanel er lidt 
mindre, og ventilationsdysen 
er flyttet ud til højre for dette. 

Aflæggeplads er der ikke me
get af ved forsædet. I bager
ste cockpit findes en lomme. 

Alt i alt et flot cockpit, der 
ikke bar præg af ni års brug, 
men derimod af en tur hos 
Carsten! 

Det skal forresten også lige 
nævnes, at instrumenteringen 
der er vist på artiklens billeder 
er af midlertidig karakter. Helt 
nye instrumentpaneler med 
bl.a. LX5000 GPS navigati
ons- og slutglidscomputer er 
på vej. 

Højt op 

Selvom førerskærmene åbner 
højt og flot, så er adgangsfor
holdene er alligevel lidt be
sværlige - for der er altså højt 
op! Selvom forreste instru
mentbrædt følger med fører
skærmen op er pladsen ikke 
overvældende og fødderne 
skal lirkes på plads. Det bager
ste instrumentpanel er fast, 
men med god plads til at kom
me ind og ud. Som før nævnt 
sidder man godt -og højt - i ASH 
25'erens forreste sæde. Bagi 
sidder man også udmærket -
og mere normalt i højden. 

I forsædet skal armene væ
re forholdsvis strakte for at nå 
styrepinden og specielt flaps
håndtaget, når dette er i nega
tive still inger. Modsat er flaps
håndtaget også lidt bøvlet at få 
i position L, da det så kniber 
lidt med albuerum. I bagsædet 
når man lettere alle håndtag. 

I luften 

Starten foregik med spil. Flaps
positionen var flaps 4 ( +6 °),der 
benyttes med ingen eller kon
stant vind. Har man vindstød 
og/eller sidevind anbefales 
flaps 3 (0°). Starten er pro
blemløs. Tipfrigangen er god 
og rorvirkningen i starten ud
mærket. ASH'en går selv op i 
en rolig stigning, som så kan 
øges når sikker højde er nået. 

Efter udkobling skulle hjulet 
ind. Det kræver to mand og 
teamwork - det er altså derfor 
man skal være to i en ASH 25! 
- det skal retfærdigvis næv-
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nes, at udsætning af hjulet er 
et normalt enmandsjob ... 

Flyvestillingen er normal. 
Der er et fremragende udsyn 
hele vejen rundt fra forsædet -
den høje siddeposition gør 
ikke udsynet mindre! Også 
bagi er udsynet godt. Stabili
teten er god, og ASH'en kan 
trimmes fra langsomste has
tighed til I hvert fald 220 km/t. 

Flaps 1 (+ 10°), 2 (+6 °) og 3 
(0 °) er flapsstillinger til ligeud
flyvning, mens flaps4 (+6°) og 
5 ( + 1 O O ) benyttes til stigning. 
Generelt er flapspositionerne 
lette at finde, når man lige har 
vænnet sig til hvor de står 
(denne gang vil jeg ikke næv
ne, hvor jeg foretrækker mit 
flapshåndtag i cockpittet!). 

Rorharmonien er med lidt 
tilvænning god. Der er noget 
rortryk (friktion) i krængerore
ne, men virkningen er fin. Høj
deroret er ikke let, men nor
malt. Sideroret er en smule 
tungt og kræver godt med ud
slag. Man mærker at det er en 
stor fugl, men den er alligevel 
forbavsende vendbar. 45 °-45 ° 
kurveskift med flaps 3 (100-
105 km/t) sker på 4,85 sek., 
med flaps 4 (95-100 km/t) på 
5,75 sek. og med flaps 5 (95 
km/t) på 6,50 sek., ca. et se
kund hurtigere end Nimbus-3 
med 'kun' 24,5 meter spænd
vidde. 

Optræk og indgang i kurve 
er rimelig normal. Man skal 
dog lige vænne sig til raten, li
gesom de rigtige flapsstillinger 
også lige skal trænes; men det 
går relativt hurtigt, og man bli
ver meget hurtigt dus med fly
et. Der kurves med flaps 4 (tur
bulenttermik) eller 5 (rolige og 
snævre bobler). Med flaps 4 
flyves med 100-105 km/t. Fly
ves der for langsomt med flaps 
4 hugger flyet lidt. Med flaps 
5, som jeg foretrækker, flyves 
med 90-95 km/t i kurverne. 

ASH 25'eren har garanteret 
en god stigeevne, det vidner 
en mindste synkehastighed på 
bare 0,42 m/s om. Den skal ik
ke styres ret meget, dog kan 
uldsnoren vandre lidt - man 
skal være temmelig opmærk
som på sideroret. Fremad går 
det også forrygende - glidetal
let ligger tæt på 60, og hastig
hedspolaren ser rigtig pæn ud. 

Mon ikke vi snart hører me
re fra fire-mands gruppen fra 
Slaglille, når de begynder at la
ve ravage i rekordlisterne! 
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ASH 25'eren virker som et 
godt værktøj, som man hurtigt 
lærer at håndtere til fuldkom
menhed. Skal man på langtur 
er siddekomforten i orden, 
ligesom ventilationen er i top 
og støjniveauet i bund. 

Godmodig 

Stallegenskaberne afhænger 
af tyngdepunktets placering. 
Med tyngdepunktet langt tilba
ge er stall'et normalt, mens 
ASH 25'eren faktisk er umulig 
at få i stall med tyngdepunktet 
helt fremme - højderoret har 
simpelthen ikke nok autoritet. 
Med flaps 4 ( +6 °) ryster flyet 
lidt ved 85 km/t og falder, ikke 
særlig markant men med no
gen synk, igennem ved ca. 80 
km/t. Udretningen kommer 
straks styrepinden slækkes. 
Med flaps 5 (+10°} kommer 
stall'et lidt under 80 km/t og 
med flaps i landingsposition 
(+38°) stall'er ASH'en ved ca. 
75 km/t. Stall med luftbremser 
kommer generelt 5 km/t før 
ovennævnte hastigheder. Alt i 
alt er ASH 25'eren temmelig 
godmodig med hurtig udret
ning, men den advarer ikke 
særlig meget før stall. 

Luftbremserne er ikke im
ponerende store, når spænd-

vidden tages i betragtning. Så 
alene virker de ikke særlig ef
fektive, men sammen med 
flaps i landingsstilling sker der 
noget! Skulle man få brug for 
at sideglide, så giver det ingen 

ASH25. 

problemer overhovedet. ASH'
en skal bare styres stille og 
roligt (og kontant) ind og ud af 
sideglidningen. Til landing fo
reslås det, at man sammen 
med hjulet sætter flaps 4 og 
derefter 5 på medvindsbenet. 
Flaps L sættes så på finalen -
man bør ikke sætte flaps L ved 
en hastighed over 100 km/t. 
Skal flapsstillingen reduceres 
fra L til 5 eller 4 skal hastighe
den være minimum 95 km/t for 
at undgå en gennemsynkning. 

Når flaps sættes til L går de 
inderste flaps til +38 °, mellem
sektionen til + 10 ° og krænge
rorene til +6 °. Dette sikrer en 
optimal rorvirkning under alle 
vindforhold. Man skal helst ik
ke sætte flyet med fulde luft
bremser og udfladningen skal 
begyndes i god tid eftersom 
man sidder højt i en ASH 25. 

Landingen giver ellers ikke 
anledning til mange kommen
tarer, man skal blot hele tiden 
have for øje, at det er en stor 
og tung flyver man har med at 
gøre. Hver eneste landing skal 
planlægges ordentligt. Man er 
imidlertid godt hjulpet af de fi
ne flyveegenskaber, og helt 
nede på jorden hjælpes man 
af den fine tipfrigang, god ror
virkning til det sidste, det pænt 
affjedrede hjul og en god 
effektiv hjulbremse. 



Data for Schleicher ASH 25E og ASH 25 

Motor: 

ASH 25E (OY-XVL) 

Rotax 275 encylindret totakter 
Ydelse: 17,6kW/24hk ved 7000 omdr. 
Forbrug: ca. 10 1/hr. 
Kropstank: 8½ el. 5½ liter 

Vingebenzintanke (option) : 2 x 15 liter 
Spændvidde: 25,6 m 
Længde: 
Vingeareal: 16,46 m2 

Sideforhold: 39,82 
Tornvægt: 536,3 kg 
Min./max. vægt i forsæde: 80/110 kg 
Min./max. vægt i bagsæde: 

Max. totalvægt i førersæder: 
Vandballast: 
Fuldvægt (og max. landingsvægt): 750 kg (M: 790) 
Vingebelastning (en pilot 80 kg): 37,4 kg/m2 

Do. (max.): 45,6 kg/m2 (M: 48,0) 
Største tilladte fart (rolig luft): 
Do. (urolig luft/manøvrehastighed): 
Do. (flaps L): 
Do. (flaps 4 og 5): 
Do. (flaps 2 og 3): 
Do. (flaps 1 ) : 
Do. (spilstart): 

Do. (flyslæb): 

Do. (max. understel) 

Mindste synk ved (km/t)(37,4/33,7 kg/m2): 

Do. (45,6/46,0 kg/m2): 

Bedste glidetal (ved 36,8/29,5 kg/m2): ~58 ved 95 
(60 med winglets) 

Do. (46,0/45,6 kg/m2) : 

Pris (excl. moms): 249.600 DM (ASH 25M) 
Forhandler: Erik Holten, Geelsvej 21 B, 2840 Holte. 

ASH25 

25,0 m 
9,00 m 

16,31 m2 

38,32 
470 kg 

70/110 kg 
0/110 kg 

180 kg 
120 I 

750 kg 
33,7 kg/m2 (tosædet: 38,5) 

46,0 kg/m2 

280 km/t 
185 km/t 
140 km/t 
160 km/t 
230 km/t 
280 km/t 
130 km/t 

160 km/t 

185 km/t 
0,42 m/s ved 75 km/t 
0,48 m/s ved 85 km/t 

~58 ved 90 km/t 
~58 ved 105 km/t (60) 

184.900 DM 
Tlf. 4242 0105 

Præstationer 
Hvor godt flyet virkelig er be
viste Hans Werner Grosse al
lerede med prototypen i Au
stralien omkring jul i 1986. Han 
fløj en 750 km trekant med 
142,6 km/t og en 1.260 km 
trekant med 137,8 km/t - den 
indtil da største trekantsflyv
ning med tosædet. I januar 
1987 kom flere rekorder: 155,5 
km/t på 500 km trekant, 143,5 
km/t på 1 .380 km trekant (her
efter den største) og 158 km/t 
på 300 km trekant - der stod 
ligesom ASH 25 på det hele. 

Succesen fortsatte ved VM 
i 1987, hvor ASH 25 besatte 
4. og 6. pladsen i Åben Klasse 
(og ASW 228 blev nr. 1 og 2 
iført sine ASH 25-vinger!). Si
den er succesen fortsat, og 
man kan ved hvert VM finde 
ASH 25 blandt top-10. Bedste 
placering var en 3. plads i 
1993. ASW 228 har i øvrigt 
vundet hvert eneste VM i Åben 
Klasse siden 1987, undtagen 
i 1995, hvor en Nimbus-4 kom 
foran tre ASW 2281..'.ere! 

En stor præstation blev og
så fløjet med ASH 25, da fransk
mændene Gerbaud og Her
baud fløj interkontinentalt fra 
Vinon i Sydøsttrankrig til Marok
ko - en distance på 1.383 km. 



Motor 
Selvom jeg ikke fik lejlighed til 
at prøve hjemhentningsmoto
ren kommer her alligevel en 
lille smule vedrørende denne. 

Efterspørgslen efter en 
motoriseret udgave af ASH 25 
var fra starten stor, og i begyn
delsen af 1986 begyndte man 
at arbejde med ideen. Siden 
sommeren 1987 har ASH 25E 
været i serieproduktion. 

ASH 25E har en 24hk to
taktsmotor, der kun er bereg
net som "hjemhentningsmo
tor"; dvs. ASH 25E er altså ikke 
en selvstartende version, men 
man har med motoren mulig
hed for at transportere sig mod 
bedre vejr eller forhindre (risi
kofyldte) udlandinger. Men 
motoren kan også startes på 
jorden (med snoretræk næs
ten som en plæneklipper), og 
man kan udføre det man kal
der et "powerassisted"flyslæb! 
En god hjælp på korte baner, 
varme dage eller med en tung 
flyver. 

Den officielle selvstartende 
ASH 25M kom langt senere, 
nemlig i maj 1994. Den er ud
styret med Wankelmotoren 
kendt fra ASH 26E. De 46 hk, 
som motoren oprindeligt yder, 
er øget til 50-52 hk for at kom
pensere lidtfor ASH 25's større 
vægt. For tiden arbejder man 
med en kraftigere motor, der 
yder ca. 65 hk, som vil passe 
endnu bedre til ASH 25. 

Der ernu (marts 1998) byg
get 200 eksemplarer af ASH 
25 - langt, langt flere end man 
overhovedet havde drømt om 
dengang i midten af 80'erne, 
hvor man regnede med et mar
ked på 15-20 fly! ASH 25 leve-

, 
~ -=, 
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ASH 25's lange vinge med 
winglets og zig-zag tapetur

bulator under hele vingen. 

res i dag enten som rent svæ
vefly (forberedt til motorinstal
lation) eller som ASH 25M. 
ASH 25E med hjemhent
ningsmotoren leveres altså 
ikke længere fra fabrikken. 

Flyene fordeler sig med: 
103 ASH 25, 66 ASH 25E og 
31 ASH 25M. 

Endelig i Danmark 
Efter 12 år er ASH 25 så ende
lig kommet her til landet, idet 
en firemands gruppe fra Midt
sjællands Svæveflyveklub har 
hjemtaget en brugt ASH 25E 
fra Tyskland. Flyet er fra okto
ber 1989 og har altså ca. ni år 
på bagen , men fremtræder 
næsten som ny efter en be
handling hos Carsten i Skive. 

At det er en stor fugl de har 
taget til sig er gået op for dem 
flere gange. Det siges at ejer
ne af OY..XVL (Xtra Very Lar
ge) har planer om at erhverve 
en trappe til ombordstigning 
fra CAS i Kastrup og en knal
lert 45 til at bevæge sig rundt 
om vingen med! 

Tak til gruppen, der består 
af John B. Jørgensen, Hans 
Kubstrup, Tom Jørgensen og 
Freddy V. Andersen for lån af 
deres superfly • det var en op
leve Ise. Ikke bare at flyve 
ASH'en, menogsåatfålejlig
hed til at besøge Slaglille, se 
klubben, afprøve den midt
sjællandske termik og som 
rosinen i pølseenden at få et 
kig ned over den nye Store
bæltsbro fra lavere højde. • 

___ _ J 

~ _,_._J 

Flyforsikring 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 Kebenhavn V. 

Tif.: 31 21 2 1 21 
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Flyvevåbnets recce enhed 
Tekst og fotos: Jan Jørgensen 

Den af FMK konstruerede midlertidige recce-pod til F-16. 

Som kort omtalt i Flyv nr. 3/98 
har Flyvevåbnet bestilt seks 
MRP recce-pods (Modular 
Reconnaissance Pods, se 
Flyv nr. 8/97 tor en teknisk be
skrivelse at systemet) til F-16. 

Den tørste pod skal leveres 
til Flyvevåbnets recce enhed, 
Eskadrille 726 på Ålborg, me
dio 1999. Leverandører er Per 
Udsen Aircraft Industries, 
Grenå (selve pod'en) og Ter
ma Elektronik, Lystrup (styre
system i cockpit). 

Men faktisk har Eskadrille 
726 varetaget Flyvevåbnets 
recce beredskab siden 1. ja
nuar 1994, hvor enheden over
tog opgaven fra Eskadrille 729 
efter udfasningen af RF-35 
Draken. 

Midlertidig recce pod 
Da det stod klart at F-16 skulle 
anvendes til rekognoscering, 
var Flyvematerielkommando
en (FMK) nødsaget til hurtigst 
muligt at udvikle en recce pod 
til F-16, baseret på eksisteren
de udstyr fra RF-35, som kun
ne anvendes indtil en mere et-

14 

fektiv og tidsvarende recce 
pod kunne anskaffes (MRP'
en). FMK producerede seks af 
disse midlertidige F-16 recce 
pods, der altid har været ment 
som en overgangsordning. 
Pod'en har en slående lighed 
med den såkaldte "Red Baron" 
IRLS pod (lnfra Red Line Scan
ner) der blev anvendt på Dra
ken, men faktisk er selve pod'-

en ny.hvorimod indholdet ho
vedsagelig består af recce ud
styr overtaget fra RF-35. 

Pod'en består af en centralt 
placeret IRLS samtfire positio
ner (to foran og to bagved 
IRLS'en) hvor almindelige ka
meraer kan monteres (se teg
ninger). Den anvendte IRLS er 
af typen Texas Instruments 
RD702 (fra Drakens "Red Ba-

ron" pod) som registrerer infra
rød energi på film. IRLS'en 
dækker en billedvinkel på 120 
grader, og den kan monteres i 
lodret position eller hældende 
15 grader til venstre henholds
vis højre. 

Som kamera anvendes 
normalt Vinten 360/140A (fra 
RF-35's næsesektion) udsty
ret med 80 eller 300 mm objek
tiver, der kan monteres i højre 
eller venstre positioner drejet 
10, 20, 33, 71 eller 90 grader 
nedad i forhold til vandret. Vin
ten kameraet benytter almin
delig farve eller sort/hvid film 
med negativ format 5,5 x 5,5 
cm, og hvert kamera indehol
der 50 m film som rækker til 
500 optagelser. 

Der er således et utal af 
muligheder for at kombinere 
pod'ens recce udstyr i forhold 
til den enkelte mission, men 
normalt opereres med fem 
forskellige standard kamera 
opsætninger som dækker de 
mest almindeligt forekommen
de opgaver. 

Til hjælp for piloten er der 
på hver side af canopyram
men i F-16 monteret en bevæ
gelig arm med et optisk sigte 
(også taget fra RF-35), som 
kan indstilles til at passe over
ens med kameraernes vinkel
opsætning. Sigtet er kun mon
teret på fly tilhørende Eska
drille 726, og når det ikke er i 
brug, kan det vippes bagover 
således at det er ude af syne. 
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Recce beredskabet 

Eskadrille 726 opretholder et 
recce beredskab alle årets 
dage fra solopgang til solned
gang. Beredskabet består afto 
fly (hvoraf mindst et er udstyret 
med IRLS), som benævnes 
Recce 1 og Recce 2. Recce 1 
skal altid stå standby, men 
Recce 2 må bruges til eska
drillens daglige træningsflyv
ninger. 

Normal konfiguration for F-
16 udstyret til recce mission be
står af recce pod under krop
pen (kun den centrale pylon un
der kroppen har fået monteret 
de nødvendige ledninger til 
kontrol af IRLS og kameraer), 
to store 1.400 liter droptanke 
under vingerne samt to AIM-9 
Sidewinderpå vingespidserne. 

Indenfor normal arbejdstid 
er reaktionstiden (fra startor
dre gives til flyet er i luften) un
der en halv time, og den øvrige 

F-16 udstyret med den midlertidige recce-pod. 

tid er piloten på tilkald fra sit 
hjem med max. fire timers re
aktionstid. Normalt er reakti
onstiden ikke så kritisk for rec
ce beredskabet, som det er 
f.eks. for afvisningsberedska
bet. 

Alle recce missionertaskes 
af Flyvertaktisk Kommando, 
som regel på opgaver define
ret af FTK selv, men recce mis
sioner kan også rekvireres af 
andre myndigheder som f.eks. 

Søværnet eller Forsvarets Ef
terretningstjeneste. 

Eskadrille 726 bruger i gen
nemsnit en tredjedel af sine res
sourcer på recce flyvninger. • 

GPS og headset fra KD~ SER~ICE ... 
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GARMIN GPSMAP 195 

GARMIN GPS ID PILOT 

DAVIDCLARK 
Hl0-13.4 

PELTOR 7006 

KDA service Aps, Lufthavnsvej 28 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 14 15 00 · Fax 46 19 13 16 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
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llA 
Berlin • Brandenburg 

International 
Aerospace Exhibition 
Conventions.Conferences 

May 18-24, 1998 

Fairchild Dornier 
328JET 
Den store nyhed på dette års 
ILA (Internationale Luftfahrt 
Austellung) i Berlin var Fair
child Dornier 328JET. Fein
schmeckere blandt typeken
dere vil dog nok hævde - og 
med en vis ret - at der ikke er 
er tale om en ny type, men en 
ny version, for den oprindelige 
udgave med turbopropmoto
rer fløj første gang allerede i 
1991. Af turbopropudgaven 
er der solgt ca. 100, men mar
kedet for fly i den kategori er 
ved at være mættet, og det kan 
derfor undre, at Fairchild i juni 
1996 overtog 80% af aktierne 
i Dornier (de sidste 20% ejes 
fortsat af Daimler-Benz Aero
space) for regionalflyvesel
skaberne køber i stigende om
fang jetfly. 

Måske kunne man se, at Do 
328 forholdsvis nemt kunne 
ombygges til jetdrift. 

Nye tyske fly på ILA 
Tekst: Hans Kofoed. 
Fotos: Knud Larsen 

----
Om konstruktionen blev lan

ceret i marts i fjor, og da æn
dringerne er af begrænset 
omfang og hovedsagelig knyt
ter sig til motornacellerne, kun
ne man allerede den 6. decem
ber 1997 holde udrulningsce
remoni med prototypen til 328 
JET (bogstaverne Do synes 
opgivet) . Det var turbopropfly 
nr. 2, der havde fået installeret 
Pratt &Whitney PW306fanjet
motorer - og nye registre 
ringsbogstaver, D-BJET i ste
det for D-CATI. Flyet var i luf
ten første gang den 20. januar 
i år. 

Mere brændstof 

Fanjetmotoren vejer lidt min
dre end turbopropmotoren med 
propel, men vægtbesparelsen 
- og mere til - bruges til ekstra 
brændstof. Omkonstruktion af 
vingestrukturen har øget tank
kapaciteten med 660 liter, og 
der arbejdes nu med at gøre 
vingetipperne "våde". 

Kroppen er der ikke ændret 
på - endnu. Kabinen tager ty
pisk 32 passagerer, men på 
ILA lanceredes en udgave 
med forlænget krop (428JET) 
til 42-44 passagerer og krafti
gere motorer (PW308). 

Fairchild Dornier 328JET. 

Forkroppen fremstilles af 
Aermacchi i Italien på basis af 
paneler fra den portugisiske 
fabrik OGMA. Bagkroppen, 
der er af komposit, og vingerne 
tager Fairchild Dornierfabrik
ken i Oberpfaffenhofen ved 
MOnchen sig selv af, og det 
samme er tilfældet med slut
monteringen. 

Der planlægges bygget tre 
fly i år (det første seriefly fløj 
den 20. maj), 18 i 1998 og 30 
i 2000 , hvorefter den årlige 
produktion stiger til 40 i 2007/ 
2008. 

10,95 mio. USD 

Antallet af ordrer og optioner 
er endnu kun 32 , men hos 
Fairchild Dornier er man opti
mister og regner med at sælge 
450 ( af et marked på ca. 2.300). 

Turbopropudgaven skal fort
sat fremstilles i et antal af 10-
12 om året. 

328JET forventes typegod
kendt af JAA i februar 1999. 
Prisen er 10,95 mio. USD (tur
bopropudgaven koster 9, 75 
mio. USD). 

Wega. 
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Falrchild Dornler 328JET 

Motorer .... To 6.050 Ibs. PW306/9 

Spændvidde ................... 20,98 m 
Længde .......................... 20,92 m 
Højde ................................ 7,24 m 
Vingeareal ..................... 40,00 m2 

Tornvægt ...................... 9.200 kg 
Max. startvægt ............ 14.990 kg 
Max. nyttelast ................ 3.41 O kg 
Max. rejsehastighed .... 400 knob 
(741 km/t.) i FL 250 
Flyvestrækning ............. 1.670 km 
Stigetid til 31.000 fod ... 14,2 min. 
Startstrækning ............... 1.240 m 
Landingsstrækning ........ 1.186 m 

Wega 
- Splinterny tosæder 

Wega fra HK AircraftTechno
logy i den sydtyske by Memin
gen var aldeles ny - den var i 
luften første gang den 9. april 
i år. Det er et smart tosædet 
fly (side om side) af komposit, 
forsynet med centralt placeret 
styrepind og ifølge fabrikken 
meget manøvredygtigt - Sie 
bewegt sich elegant und ma
novriert wie ein Fighter, hed
der det i en brochure. 

Flyet har en 115 hk Rotax 
914 motor {vandkølet) og tre
bladet (støjreducerende) Hoff
mann propel med stilbare bla
de. Det skal certificeres efter 
JAA's VLA-regler (Very Light 
Aircraft). 

Udviklingsarbejdet støttes 
økonomisk af EU og af Bay
erns teknologiministerium. 

HK Wega 

115 hk Rotax 914 

Tornvægt .......................... 320 kg 
Max. startvægt ................. 640 kg 
Brændstof .........•....•........ 2 X 52 I 
Max. hastighed ............. 180 knob 
Max. rejsehastighed .... 170 knob 
Stallhastighed ................ 45 knob 
Stigehastighed .... 2.500 fod/min. 
TJ8nestetophøjde ....... 20.000 fod 
Startstrækning til 15 m ...... 350 m 
Landingstrækning 
fra15m ............................. 380m 
Max. rækkevidde .......... 1.500 km 
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Magic - endnu nyere 

Magic, udstillet af Kaiser Flug
zeugbau, Sch6nhagen ved 
Berlin, var endnu nyere -flyet 
havde endnu ikke været i luf
ten. Det-ser ellers ud som om 
det stammede fra begyndel
sen af 1930'erne, for det er et 
tosædet biplan med halehjuls
understel. 

Well done 

Flyet er bygget i Polen, og 
det er motoren også, en Frank
lin 6A-350C1 R sekscylindret 
boksermotor på 205 hk - det 
virker derfor overraskende, at 
flyet søges typegodkendt i ka
tegorien VLA. Det tilbydes og-

Magic. 

så med en firecylindret Frank
lin 4A-235B4 på 105 hk. 

Messeprisen for førstnævn
te var 160.000 DM; den firecy
lindrede version var ca. 30.000 
DM billigere. • 

En time før solnedgang den 11 . 
juli var pilot i Copenhagen Airtaxi 
A/S Niels lassen på vej fra Anholt 
til Københavns Lufthavn Roskilde 
med sin Britten-Norman lslander 
og otte passagerer. Pludselig op
dager han ved Lysgrund fyr ved 
Hesselø en kæntret sejlbåd, hvor 
en person står og vinker og 
blinker med en lygte. Niels lassen 
rapporterer straks observationen 
over radioen til Copenhagen In
formation. En redningshelikopter 
bliver straks sendt af sted til pos
tionen, hvor to personer bliver 
samlet op. Sejlbåden på 45 fods 
længde ligger på siden med hul i 
kølen. De to personer bliver trans
porteret til FSN Værløse, hvor de 
bliver afhentet af politiet. 

Presseofficeren ved Flyver
taktisk Kommando, major Frede V. 
Hansen, siger i en meddelelse, at 
havde det ikke været for pilotens 
overblik og opmærksomhed, ville 
personerne sandsynligvis skulle 
have overnattet på bunden af bå
den med livet som indsats. 

Niels Lassen ved /stander OY-CFV. 
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Pøl fly-in '98 
Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Det er rammende ord, 
når man skal beskrive 
Pøl Fly-in 98, der både 
var velsignet guddomme
ligt midsommervejr 
og spændende fly. 

De tre tyske Stampe ses her over det nordlige Als lørdag eftermiddag. 

Pøl fly-in '98 var intet air show, 
men blot et træf, hvor man kun
ne komme og gå (eller rettere 
lande og lette), som man hav
de lyst. Det var der så mange, 
der gjorde, at der i alt var samlet 
omkring 25 fly på pladsen i 
weekenden 20.-21. juni. Gamle 
og eksotiske typer dominerede, 
så der var nok at se på. Det er 
godt gået af en mindre danske 
flyveplads, at give gæster og 
lokale klubmedlemmer lejlig
hed til at se nærmere på både 
Tiger Moth, tre KZ-typer, Stam
pe, fire forskellige udgave af 
Piper Cub, Chipmunk, Yak-52, 
Pitts, Auster, Bellanca Cham
pion 7 og et par endnu mere 
eksotiske sjældenheder som 
Klemm 1078 og Globe Swift i 
løbet af en weekend. 

Der var intet egentligt pro
gram, men der blev flittigt fløjet 
for sjov og demonstreret smuk 
formationsflyvning af de tyske 
gæster. Ikke mindst gruppen på 
tre Stampe fra Nordhorn Klaus-

heide tæt ved den hollandske 
grænse imponerede med sin 
præcise formationsflyvning. 
Det er ingen let sag i gamle 
maskiner, men færdighederne 
kommer naturligvis med den 
rutine, det giver at optræde hver 
weekend til forskellige shows 
rundt omkring i Tyskland! 

Be/lanca Champion 7 
lægger an til landing. 

Der er en herlig warbird
stemning over Yak-52! 

Der sås flere motorsvævere 
ved Pøl Fly-in. Motorsvæve
re giver svæveflyfolk fin 
lejlighed til at tage med til 
den slags stævner. 
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Nogle gæster blev under 
hele arrangementet, mens an
dre benyttede den lyse som
meraften til at flyve hjem efter 
at have fortæret deres del af 
vildsvinet, som klubben serve
rede i hangaren lørdag. 

Desværre var der ingen 
danske dobbeltdækkere til ste
de, men det må man så håbe 
på, der vil være en anden god 
gang. Nordals Flyveklub har 
mig bekendt ambitioner om en 
større formation dobbeltdæk
kere ved fremtidige fly-ins. Vi 
lader i øvrigt billederne fortælle 
om en herlig weekend. 

Der blevet fløjet flot kunstflyvning over 
Pøl i denne Pitts. 

Klemm 1078 har rødder til
bage til en prototype, der fløj i 
1940, og er kun bygget i 25 
eksemplarer. 

JEPPESEN$ 60 års IFR-erf aring skaber tillid! 
fS-200 Fly snmulator 
Jeppesen FS-200 giver en meget præcis oplevel
se af det rigtige flys opfo rsel I luften og en næsten 
fotografisk gengivelse af instrumentpanelet. 

FS-200 PC-simulatoren er helt fn for de takkede 
linier og hakkende bevægelser kendt fra tidligere 
simulatorer. 

Takket ,,ære ny programmeringsteknik reagerer 
instrumenterne pa skærmen pa pilotens instrukser 
med en jævn bevægelse og giver en meget natur
tro gengivelse af rigtige fly1nstrumenter. 

SVGA- skærmgraf1kken 1 256 farver gor billedet 
meget l1vagt1gt. Sa nar du sætter dig ved rattet har 
du overblik over et komplet sæt instrumenter. der 
ligner og virker som rigtige flyinstrumenter. 

FS-200 fas I to udgaver. der begge indeholder fol
gende: 
Programdisketter. Jeppesen NavData Europa 
database. FS-200 instruktionsbog og ovelseshæf
te, Jeppesen Flight Time Videokassette (Jeppe
sen Approach Charts) og Jeppesen planlæg
ningskort 

,1111JEPPESEN .. 
• • A TIMlS MIRROR COMPANY 

Baste udgaven mdeholder kontra/boksen It/ 
radt0-1nav1gatt0nsudstyr mm. 

Den avancerede udgave indeholder 
en udvidet udgave af kontra/boksen. 

bl.a. med andre motorkontrolhandtag. 

Kontakt KDA for demonstration, 

-:-.:2:~~:~,,. 1/f~ "_"_~-;: 
KDA Service . Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde ·:;;: -:;-

·· priser, samt yderligere oplysninger 
om PC-krav m.v. 

Tlf. 461415 00. Fax 46 1913 16. e-mail kda@post8.tele.dk autoriseret Jeppesen forhandler! 
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Danske vinger nr. 11: 

Aero Design Pulsar• OY-CJl 

Efter at Mogens er 
begyndt at flyve sin 
hjemmebyggede Pulsar, 
behøver han ikke læn
gere at have en fortrolig 
samtale med sin bank
rådgiver, før han letter. 

Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Mogens Jansen har altid væ
ret interesseret i flyvemaski
ner. Som barn oplevede han 
Sylvest Jensens Luftcirkus, 
senere byggede han linesty
rede modelfly, og han har også 
prøvet kræfter med de radio
styrede. Mogens klarede dog 
ikke Flyvevåbnets medicinske 
optagelsesprøve og blev stu
dent og håndværker i stedet 
for jagerpilot. For omkring ti år 
siden kastede han et blik på 
dåbsattesten og blev enig med 
sig selv om, at det vist var på 
tide at få et certifikat, inden det 
blev for sent. Det gjorde han 
så, og næste problem var her
efter at få noget at flyve i. 

For at løse det, blev Mo
gens medejer af en Cessna 
182. Det var på sin vis fint nok, 
men problemet var blot, at det 
ikke var en helt billig fornøjelse. 
Resultatet blev, at han fløj min
dre og mindre. Det var en ond 
cirkel, for med manglende ru
tine faldt også fornøjelsen ved 
at flyve. Det forløb er set før, 
og Mogens kunne også have 
valgt den løsning, der hed at 
deponere cert\fikatet og tage 
ud for at fiske rødspætter. Det 
ville ikke betyde, at pengene 
var spildt, for blot det at have 
taget certifikatet og flyve selv 
havde været en så stor ople
velse, at det var det hele værd. 

Mogens med telt og flyvemaskine til KZ-rally i 1996. 

Selvbygger 

Mogens besluttede dog at for
blive i de flyvendes rækker og 
meldte sig ind i Veteranflyve
klubben med den bagtanke, at 
han ville bygge sit eget fly. Han 
havde allerede bygget en båd, 
og en vigtig erfaringen fra dette 
projekt var, at han skulle ud
vælge sit projekt med megen 
omhu. Mogens begyndte at 
læse Sport Aviation, studere
de selvbyggerfly, flirtede en del 
med tanken om at lave en Kit
fox, men endte med at vælge 
en Aero Design Pulsar. 

Den store kasse med byg
gesættet kom til Gjerrild på 
Djursland i 1990. Alt, hvad der 
skulle bruges, var med i sæt
tet, men det gik hen og blev 
Mogens' erfaring, at det på in
gen måde fritog hjemmebyg
geren for også at være et tæn
kende menneske. 

Byggemanualen var upræ
cis eller mangelfuld på flere 
punkter. Til at bore hullerne i 
det rør, der samler de to højde
rorshalvdele, var det eneste 
råd eksempelvis, at man skulle 
bruge et nyt, skarpt bor. Mo-

gens måtte selv regne ud, 
hvorledes han spændte dele
ne op for at sikre, at hullerne 
kom til sidde helt nøjagtigt, så 
rorerne ikke kom til at sidde 
skævt i forhold til hinanden. 

Rorforbindelser skulle efter 
manualen laves med hjemme
støbte lejer i glasfiber, men her 
fik Mogens det tip af den er
farne hjemmebygger Kai Chri
stensen at erstatte dem med 
teflonlejer, der ikke i samme 
grad ville slide på aluminiums
røret. 

Mogens byggede selv in
spektionslemme til krænge
rors- og flapsforbindelser i vin
gen. Aero Design var meget 
lidt hjælpsomme med råd og 
vejledning. 

Prøveflyvning 

Mogens' Pulsar blev dog fær
dig, papirarbejdet udført, regi
streringen OY-CJL påmalet og 
med Ole Korsholm ved pinden 
lettede flyet den 27.juni 1994. 
De næste år gik med at gen
nemføre det omfattende prø
veflyvningsprogram. I vinteren 
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Pulsar er let og levende på 
rorerne som så mange andre 
selvbyggerfly. OY-CJL var en af 
de første Pulsars, der blev 
bygget med halehjul. 

1996/97 havde Mogens OY
CJL hjemme for at lave små
forbedringer. I foråret 1997 var 
han flyvende igen med gyldigt 
certifikat, gyldig lægeundersø
gelse, gyldigt PFT, gyldig ge
nerel flyvetilladelse (udstedt 
efter den midlertidige flyvetil
ladelse var udløbet i efteråret), 
gyldigt radiobevis, gyldig ved
ligeholdelse og forsikring af 
flyet. Der ville endnu gå et par 
måneder inden det endelige 
luftdygtighedsbevis var ud
stedt. 

Kriminel 

Den opmærksomme læser vil 
naturligvis have observeret, at 
Mogens vist havde glemt, at 
den midlertidige registrering, 
der engang var udstedt sam
men med den midlertidige fly
vetilladelse, også skulle forny
es, da han ønskede at flyve et 
par måneder med OY-CJL, in
den flyet fik sit luftdygtigheds
bevis. Statens Luftfartsvæsen 
gjorde ham opmærksom på 
problemet i sommeren 1997, 
og han sendte derfor straks en 
check på 360 kr. Stor var hans 
forundring, da pengene kom 
retur - problemet var nemlig ik
ke blot penge, men også at her 
forelå en kriminel handling! 

Mogens bekymring for om 
statens embedsmænd nu og
så havde noget fornuftigt at gi
ve sig til steg, da han kort efter 
modtog en kopi af et brev 
sendt til Politimesteren i Grenå 
med det formål at rejse ankla
ge mod ham. Her stod bl.a. at 
.Efter Statens Luftfartsvæ
sens opfattelse foreligger der 
i nærværende sag skærpende 
omstændigheder. Vi lægger 
herved vægt på, at der er tale 
om en overtrædelse begået 
med fortsæt. . Vi finder endvi
dere, at bødens størrelse bør 
afspejle, at Mogens Jansen 

Skal Mogens nævne negative 
sider ved sin Pulsar er det, at 
den er lige det mindste. Flyet 
er snarere 1 ½ sædet end fuldt 
tosædet. Bemærk forskellen 
på tom- og fuldvægt i databok
sen. 
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ved sine flyvninger uden mid
lertidigt registreringsbevis har 
sparet et gebyr på 360 kr. som 
anført i Statens Luftfartsvæ
sens gebyrreglement for 1997 
pkt. 3, C1 (bilag 8)." 

Sagen gik sin gang, og det 
korte af det lange er, at Mo
gens måtte møde i retten i 
Grenå. Det lykkedes ham ikke 
at overbevise dommeren om, 
at hans forbrydelse umuligt 
kunne være begået med fort
sæt, da det ville være komplet 
ulogisk at prøve at spare 360 
kr, når så megen anden kapi
tal, tid og energi var brugt på 
at få OY-CJL i luften. Det 
ændrede heller ikke sagen, at 
Mogens påpegede, at Luftfarts
væsnet jo kunne have sendt et 
girokort med, da det udstedte 
den generelle flyvetilladelse. 
Bøden blev på 1.500 kr., som 
kunne konverteres til 6 dage i 
fængsel. 

Flest opture 

Nu kunne man få det indtryk, 
at Mogens var gået hen og 
blevet godt og grundigt træt af 
hjemmebyggeriet. Slet ikke. 
Som enhver pilot ved, består 
livet af både op- og nedture, og 
i tilfældet OY-CJL har der flest 
af de første. Mogens kan lide 
tekniske udfordringer, og det 
har været en af de helt store 
og spændende at bygge sit 
eget fly. I skrivende stund er 
det blevet til 175 timer i luften 
med OY-CJL. Først og frem
mest har OY-CJL gjort det bil
ligt for Mogens at flyve. 14 liter 
autobenzin i timen afskrækker 
ikke, han kan selv foretage 
eftersynene, og Mogens be
høver ikke at tænke over den 
økonomiske side af sagen i 
højere grad, end han gør, når 
han sætter sig bag rattet i bilen. 

Sjovt at flyve 

Flyvningen er blevet en så na
turlig ting for ham, at det vir
kelig er sjovt at flyve, fordi han 
kan flyve meget. Og på en eller 
anden måde er der også noget 
grotesk morsomt over, at han 
nu på sit visitkort kan skrive 
"tidligere straffet" jvf. hans 
,,overtrædelse af lovbekendt
gørelsenr.162af7.marts 1994, 
Luftfartsloven, §149, stk.4, jf.§ 
2, stk. 1 ", som det kan ses af 
dombogen ved retten i Grenå! 

Aero Design Pulsar 

64 hk - Rotax 582 Dl 

• 

Spændvidde: ................ 7,62 m 
Længde: ....................... 5,94 m 
Tornvægt: ..................... 227 kg 
Maksimal startvægt: .... 395 kg 
Max. hastighed: ........... 115 kts 
Rejsehastighed: .......... 100 kts 
Stallhastighed: .............. 37 kts 
Maksimal stige-
hastighed: ............... 975 ft/miri 
Tophøjde: ...... ............ 12.000 ft 
Rækkevidde: ............... 350 nm 



Er det det værd ? 
• 

1. del 

Det spørgsmål har jeg stillet mig selv 
mange gange i de godt to år, som det tog 
mig at blive uddannet til svæveflyvepilot. 

Af Erzebet Bernscherer 

Starten på et nyt liv 

Det hele begyndte for knap 20 
år siden, da jeg snusede lidt til 
svæveflyvningen. På samme 
tidspunkt sprang jeg også 
faldskærm, og det blev det, 
som jeg holdt fast ved. Den
gang syntes jeg, at svæveflyv
ning var noget langsomt og for
færdeligt, kedeligt noget. Men 
da jeg havde fået mit første 
barn ca. fire år senere og sam
tidig havde haft et par grimme 
uheld i faldskærmssporten, 
syntes jeg, at det blev lidt for 
farligt. Derfor vinkede jeg farvel 
til livet i luften. -Troede jeg - for 
spiren var lagt. 

I de efterfølgende år gik jeg 
rundt med lysten til at lære at 
svæveflyve. Det blev bare al
drig rigtigt til noget. Jeg løb ori
enteringsløb, og jeg sejlede. 
Men på grund af dårlige led og 
derfor mange skader måtte jeg 
stoppe, og jeg begyndte at se 
mig om efter en sportsgren, 
som jeg kunne dyrke. Umid
delbart kunne jeg ikke finde 
noget andet. 

Hov - hun fik vist den tunge 
ende. 

Svæveflyvning tænkte jeg 
slet ikke på. Jeg var overbevist 
om, at det var alt for dyrt for en 
enlig studerende med to børn. 
Og man skulle sikkert også 
være en superkvinde rent fy
sisk, for at kunne klare sig. 

Men på vej hjem fra skiferie 
i januar 1993 skete der noget. 
I en forrygende snestorm, efter 
at jeg med mine to børn havde 
ventet på en bus udendørs i fi
re timer, mødte jeg to meget 
muntre fyre i en snedrive. Det 
skal her fortælles, at den ven
tede danske bus ikke havde 
haft snekæder med, og derfor 
havde været ved at flyve ud 
over bjergsiden. Så det østrig
ske politi havde beordret alle 
til at gå ned ad bjerget. 

Vel tilbage i bussen more
de de to herre sig meget over, 
at de næste gang de skulle på 
skitur måtte huske deres fald-

skærme. Aha - nu havde vi no
get at tale om. I bussen på vej 
hjem fik jeg sandelig revideret 
min opfattelse af, hvad man 
kan og ikke kan i svæveflyve
sporten. Jeg var nemlig faldet 
i kløerne på to svæveflyvein
struktører. 

Sliddet 

En kold frostklar dag i februar 
fik jeg en tur i et tosædet svæ
vefly. Og sikke en tur! Vi fik 1/ 
2 m/s i stig , og turen varede 
vist 30 min. Der var bare så 
smukt deroppe ud over det 
frosne landskab, og jeg var 

At være svæveflyvebarn giver 
mange oplevelser. 

solgt! Det blev starten på et nyt 
men slidsomt liv. Jeg troppede 
nemlig op på Kalundborg Fly
veplads, og her blev jeg meldt 
ind i Kalundborg Flyveklub 
som elev i svæveafdelingen. 

Og nu var det, at jeg be
gyndte at spørge mig selv, om 
det virkelig var det værd. 
Weekend efter weekend mød
te jeg op kl. 9 nul, nul, dut til 
morgenbriefing og knoklede 
på pladsen til langt ud på afte-
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nen. Der skulle hentes wirer, 
tales i radioer, holdes tipper, 
hentes landende fly, køres spil, 
skrives journaler og meget 
mere. Alt sammen noget nyt, 
der skulle læres. Tag f.eks. ra
dioproceduren. Man står ved 
startvognen og modtagervisu
elle signaler fra tipholderen. 
De skal så gives videre til spil
føreren, og når flyet er i luften, 
men stadig trækkes af spillet, 
så gives flyets signaler videre 
til spillet. Det er spillet, der så 
regulerer hastigheden, lang
sommere eller hurtigere. 

At lære at køre spil er også 
noget, der kræver koncentra
tion. Først at få lært at bugsere 
rundt med en stor gammel 
lastvogn, derefter at få lært, 
hvor meget gas de forskellige 
flytyper skal have. For slet ikke 
at tale om vindforholdene. De 
kan ændre på alt. Et spil med 
en larmende motor på over 
300 heste og otte cylindere 
kan også godt virke lidt fare
truende i begyndelsen. 

Når der så en sjælden gang 
kommer et wirebrud, er det et 
knoklearbejde at få skidtet 
viklet ud igen og samlet. Der 
kan både splejses og bruges 
taloritter. Hele pladsen ligger 
stille. {På nær slæbepiloten. 
Han får kunder i butikken). 
Men de som arbejder med at 
få repareret wiren slider. Det 
gælder nemlig om så hurtigt 
som muligt at komme i gang 
igen. Og Murphy har ikke levet 
forgæves.Termikken {opadgå
ende varme luftstrømme) bra
ger som regel altid, når det 
sker. Så snart sidste wire er 
brugt, skal de to wirer trækkes 
tilbage til startstedet. 

Skulle man være i bekneb 
med arbejde, så er der som 
regel altid landede fly, der skal 
hentes. Op på traktoren og i 
gang, og glem ikke at notere 
tidspunkterne for start og land
ing på startlisten! 

Nogle dage fik jeg ligesom 
de andre elever måske kun en 
til to ture af ca. fire minutters 
varighed. Og så er det man si
ger til sig selv: ,,Er det det 
værd? Får du nogensinde lært 
at flyve I" Men det er jo bare så
dan, at svæveflyvning er en 
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Hjemme igen efter en lektion. 

sport, hvor mange funktioner 
skal fungere sammen, og hvor 
man er meget afhængig af an
dre, før man kan komme i luf
ten. Og det er vel også en af 
grundene til, at man bliver ved. 
Der opstår et godt fællesskab, 
et helt lille minisamfund. 

Sliddet om sommeren 

Den sommer blev vores livs
form en anden. Hver weekend 
af sted fredag eftermiddag, for 
var vejret godt, så var der 
elevflyvning om aftenen. Lør
dag morgen op og af sted til 
morgenbriefingen kl 9. Hele 
lørdagen og søndagen blev 
brugt på flyvning. Frokost blev 
der sjældent tid til, og aftens
maden t>lev ofte først startet kl. 
22:00. Det blev et rakkerliv 
frem og tilbage mellem Køben
havn og Kaldred eller mellem 
Kaldred og sommerhus. 

I ugens løb blev det vigtig
ste i fjernsynet nyhederne, alt
så ikke de "rigtige", men vejr
udsigten, som bliver sendt 
samtidigt med. Og den skulle 
helst være med satellitbilleder. 
Det blev nøje vurderet, om 
onsdagsflyvningen om afte
nen skulle holdes, og der 
skulle også skaffes en instruk
tør. Skyer var ikke længere 
bare skyer, og godt sommer
vejr var ikke længere godt vejr. 
Ved godt sommervejr mener 
de fleste høj sol og ingen skyer, 
meget varme og badevejr. 
Som svæveflyver er den slags 
højtryksvejr dårligt vejr! Var
men falder bare ned, og luften 

er stabil. Det er frygteligt varmt 
at flyve i, men skole kan man 
jo altid. 

Godt sommervejr er for mig 
blevet kold ustabil luft, der dan
ner mange dejlige cumulus'er 
godtflade i bunden. Der er nok 
at se til, og inden man får set 
sig om, er hele ens livsstil æn
dret. Det der med at gå til vilde 
fester lørdag aften er også slut. 
For tænk, hvis det er bragende 
termikvejr dagen efter, og man 
går glip af en flyvedagl 

Sliddet om vinteren. 

"Til vinter bliver det hele lidt 
mere rolig," sagde jeg til mig 
selv, men nej - I vinterhalvåret 
er der vinteroverhalinger på 
samtlige fly. Det vil sige, de 
skilles ad, kigges efter, støvsu
ges, vaskes, repareres even-

Puchaez i spilstart. 

tuelt, pudses og samles igen. 
S-teorien skal også læres, og 
det foregår også om vinteren. 
Som elev skal man op i meteo
rologi, flyvelære, aerodyna
mik, love og bestemmelser 
samt materialelære. VHF
undervisningen {radiocertifi
kat) er ofte også om vinteren. 

De stakkels børn 
Når man så radikalt ændrer på 
sin livsform, som jeg har gjort, 
får det jo også indflydelse på 
de andre medlemmer af fami
lien. For mit vedkommende mi
ne to børn. I starten, når jeg 
drog af sted godt belæsset 
med propfyldte sportstasker, 
spurgte naboerne. "Nå, hvor 
skal I hen?" De vænnede sig 
efterhånden til atfå svaret:" På 

... 
..._ s -

' . 

- ,. 

~ ,, ~~~~=~~~·~ . . . . , -~-i-- ....._ __ .,_..,t -· - - - - -



Bliver jeg ikke snart stor nok? 

flyvepladsen." Men de har vist 
aldrig vænnet sig af med at 
ryste på hovedet samtidig 
med, at de sagde. "Men hvad 
så med børnene?" Som regel, 
har jeg jo slæbt de "stakkels" 
børn med. Og jeg skal være 
den første til at sige, at der ind 
imellem har været nogle lange 
dage. Men på den anden side, 
har de fået nogle oplevelser, 
som de ellers ikke havde haft 
chance for at få. Livet på en 
flyveplads er jo mange ting, og 
Kalundborg Flyveplads ligger 
ud til nogle fantastisk skønne 
naturområder. Drengen på nu 
ti år kan fortælle om alle sine 
huler, om fundne skeletter fra 
dyr, om hjorteflokke, der er 
dukket op lige for næsen af 
ham, om gamle flyvrag, der er 
vidunderlige at gå på opdagel
se i og om meget mere. Biler 
og flyvemaskiner var han i for
vejen meget interesseret i, og 
nu er der ind i mellem mulig
hed for en tur. 

Det er straks lidt sværere 
med en pige. Men hurtigt fik 
min datter gode kontakter til en 
nærliggende gård, hvor hun fik 
lov til at ride og til at hjælpe 
med heste/gårdarbejdet. I dag 
er hun aktiv rytter, og man skal 
ikke komme og fortælle hende, 
at næste weekend skal vi ikke 
på flyvepladsen. For så bliver 
hun sur. 
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Andre tossede svævepllo
ter slæber også indimellem 
deres børn med, og de finder 
hurtigt sammen. Jeg er ikke i 
tvivl om, at mine børn har knyt
tet nogle venskaber, oplevet 
og lært mange ting, som de 
aldrig ville have haft mulighed 
for, hvis de havde tilbragt hver 
weekend inde I København. 
Friluftslivet er også blevet en 
del af deres liv. 

Svæveflyveuddannelsen 
I vores sport uddannes elever
ne efter et nøje planlagt forløb, 
hvor A-normerne er den tosæ
dede undervisning, B-normer
ne er kombineret et- og tosæ
det (begrænset eneflyvning), 
og C-normerne primært etsæ
det, hvor man bl.a. skal lære 
at gebærde sig i konkurrencer, 
tage vendepunktsfotos, foreta
ge ud- og hjemtærsklinger, 
foretage slutglid, d.v.s. stræk
flyvning. 

Inden man begynder atflyve 
på C-normerne, har man været 
oppe til en lokalflyveprøve. Man 
bliver så lokalflyver med tilladel
se til atflyve uden at være over
våget af en instruktør. Blot skal 
man holde sig inden for glide
afstand af pladsen. Inden man 
går solo, skal man også have 
en af flyvemedicinsk godkendt 
helbredsundersøgelse. 

At gå solo 

Den sidste A-norm hedder 
A 15. Her skal man vise, at man 
kan kombinerer og bruge alle 
de ting, som man har lært, 
altså flyve selv med instruktø
ren. Derfor kan A 15 virke me
get lang. Jeg syntes, at jeg blev 
ved og ved med at flyve på 
A 15. Jeg havde faktisk næsten 
opgivet. De sendte mig nok 
aldrig solo alligevel. Men så en 
dag fik jeg beskeden. "Vær så 
god, flyveren er din. Tag en tur 
alene" Det var NU I Det jeg hav
de ventet på så længe, og 
alligevel kom det helt uventet. 
Mange tanker for gennem mit 
hoved, men primært var det 
nok: "Kan jeg virkelig klare 
det?" Det skal nok tilføjes, at 
jeg hører til den ret nervøse 
type, der ikke tager chancer. 
Men som instruktøren sagde. 
"Selvfølgelig kan du det. Eilers 
havde jeg ikke sendt dig solo. 
Du er mor til to børn, og hvis 
jeg ikke var 100% sikker, så fik 
du ikke lov." Det var virkelig nu, 
jeg skulle flyve solo. 

Vægt begrænsningerne 
tjekkede jeg en ekstra gang, 
da jeg jo er en meget let pilot, 
og derfor altid skal have bly 
med. Alle hjalp mig med at 
komme op i flyet, og jeg blev 
spændt fast. Instruktøren 
briefede mig, og han gav mig 
et venligt klap på skulderen 
inden hood'en blev lukket. 
Cockpittjekket gennemførte 
jeg med en koncentration, som 
skulle jeg til månen, og til slut 
gav jeg tipholderen (den per
son, som holder vingerne van
dret, og som signalerer star
ten) tommelfingeren, som 
tegn på, at nu var jeg klar til at 
gå i luften. Hurtigt blev jeg 
trukket op med spillet (0 til 120 
km/t på 2 sek.), og jeg slap 
wiren i 450 meters højde. Træk 
tre gange i koblingen, og 
samtidig pinden frem for at få 
flyvefart. Husk nu programmet. 

I det første drej følte jeg, at 
flyetvæltede med mig. Uh -det 
kildede i maven. Styrepinden 
er noget lettere i sådan et to
sædet fly, når der kun er en 
person om bord. Rette op. Der 
var bare så flot og helt stille. 
Udsigten ud over Sjælland var 
helt fantastisk i den klare stille 
luft. Stilheden var så kraftig, at 
øregangene udvidede sig. Jeg 
kunne høre mine egne puls
slag. Variometeret, som skal 

fortælle, om det stiger ved 
hjælp af blbbelyde, det bibbe
de. Prøvede at centrere så ter
mikken blev udnyttet bedst 
muligt. Nej, der var ikke stig. 
Det var faktisk næsten smør
luft, som jeg fløj i. 

Lytte, lytte - Råbe uhu, og 
synge højt, der heltfor mig selv 
:"Give me wings so I can fly ..... " 
Det var mig, der fløj helt alene. 
Roligt og stabilt - WHAW - jo, 
det var det værd. Men pro
grammet skulle følges. Jeg 
holdt konstant lidt febrilsk øje 
med højdemåleren, for i 200 m 
skulle min landingsrunde væ
re disponeret korrekt. De stod 
og kiggede nede fra jorden. 
Koncentration igen. Husk nu at 
komme højt ind over træerne. 
Det er nu landingen skulle væ
re perfekt. Der var ingen til at 
gribe ind, og selvom jeg havde 
lavet tonsvis af perfekte landin
ger, så er det altså anderledes, 
når man er helt alene! Så stod 
flyet på jorden igen, helt stille. 
Jeg ventede lidt med at åbne 
hood'en. Jeg var så lykkelig 
der helt alene i stilheden. Alle 
kom løbende for at ønske til
lykke, og hele cockpittet fyld
tes med blomster fra de om
kringliggende marker. 

Det havde været nogle 
meget hektiske fire minutter. 
De tre obligatoriske starter i 
Lehrmeisteren ( et kæmpe 
skrummel af et skolefly) gik 
fint. A 16 var i hus efter tre so
lostarter. Startsignalet til at fly
ve alene var givet! 

(fortsættes) 

Forfatteren 

Erzebet Bernscherer er ud
d an net som systempro
grammør, og er nu IT-speci
alist hos IBM. 128 timer i 
svævefly med 551 starter. 
Medlem af Midtsjællands 
Svæveflyveklub. 

FLYV • SEP. 98 



A Svæveflyve-
lU sikkerhed og S-teori 

Jens Elmeros, medlem af DSvU's S-teorludvalg, 
svarer pfJ Bo Brunsgaards Indlæg I FLYV nr. 8. 

Bo Brunsgård (BB), førstein
struktør fra Vejle Svæveflyve
klub har i FLYV aug. 98 et ind
læg om svæveflyvesikkerhed, 
S-teori - og ressourceforbrug. 
Det kunne se ud, som om der 
ikke i Svæveflyveunionen er 
opmærksomhed på den flyve
sikkerhedsmæsssige side af 
det nye S-teorifag, MYB, men
neskelig ydeevne og begræns
ning ved flyvning. 

BB skal ikke have utak for 
sit indlæg, eftersom han fak
tisk afslører, at han har forstået 
en væsentlig del af problem
atikken. 

MYB/HPL 

Indførelsen af MYB begyndte 
med erkendelsen af, at de 
fleste havarier med civile fly 
skyldes menneskelige faktorer 
- kun 20 procent er tekniske 
fejl. For svæveflyvning i Dan
mark er der de sidste 15 år kun 
fundet et havari ud af mere end 
300, hvor teknikken svigtede! 

Fra ICAO kom så for nogle 
år siden en ændring af stan
darden vedr. teoriundervisning 
til diverse certifikater. Den skal 
følges, da vi er medlem af den
ne FN-underorganisation. Fa
get HPL (Human Performance 
and Limitations in Aviation) var 
født. På dansk har vi valgt at 
kalde det MYB. 

På det grundlag udsendte 
Statens Luftfartsvæsen så en 
"indholdfortegnelse" om de 
emner, der skulle indgå i faget. 
Dansk Svæveflyverunion måt
te naturligvis følge dette, og et 
pensum blev skrevet efter an
givelserne. Første teoriprøve 
er aflagt, og så vidt jeg ved 
uden de store vanskeligheder. 

Rejseholdet 

Det var så det. Men foruden 
dette arbejde har unionen haft 
et "rejsehold" kørende, hvor 
klubberne har fået mulighed for 
besøg af nogle S-piloter, som 
havde noget på hjerte vedr. 
flyvesikkerhed og manne-
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skelige faktorer. Nogle udvalgte 
havarier bliver omtalt og analy
seret, netop som BB foreslår. 

Den opmærksomme lytter 
ved disse indlæg (og hvis jeg 
må være så ubeskeden at næv
ne mit eget indlæg på svæve
flyverseminaret på Trinity i fe
bruar i år) vil have bemærket, 
at når det kommer til vores fly
vesikkerhed, så handler det ik
ke så meget om vore begræns
ninger på det fysiologiske plan 
(som MYB pensum mest be
står af) -men i langt højere grad 
nogle faktorer, som stadig er 
yderst menneskelige, men 
knap så konkrete og håndterli
ge som fysiologi. Det handler 
om, hvorledes piloters dømme
kraft og beslutningevne kan 
være/blive nedsat. 

Faget kunne for vort ved
kommende blot have heddet 
PDM (= Pilot Decision Making 
- find venligst en mundret dansk 
betegnelse), som er en del af 
MYB. 

SLV har vist forståelse for 
at vi i fremtiden vil lægge mere 
vægt på PDM i undervisnin
gen og prøver, men helt ude
lukke fysiologien kan vi ikke. 

Har man hørt rejseholdet, så 
ved man, at det er her de vigti
ge problemer gemmer sig ved 
svæveflyvning,(og sikkert også 
i de andre flyvekategorier). 

Det er der desværre ikke 
noget nyt i. Vor tidligere konsu
lent i DSvU, Ole Didriksen, har 
brugt mange år og kræfter på 
at vise og sige det samme, 
måske med lidt andre ord. 

Faktorer 

Vi får nu chancen for på basis 
af MYB, som det er begyndt i 
S-teori, at indarbejde de men
neskelige faktorer, der betyder 
mest for vor flyvesikkerhed. 
Dvs. om de faktorer, der kan 
indvirke positivt såvel som 
negativt på de fire beslutnings
områder (tid, pilot, maskine, 
omgivelserne), som piloten 
skal beskæftige sig med under 
flyvningen for at bevare den 
højeste sikkerhed. 

BB giver selv et par ek
sempler på dårlig holdning til 
sikkerhed (flyslæb i lav højde 
og uddannelse) og et udmær
ket eksempel på træthed. Ek
sempler, der kunne have ført 
til stressende situationer, hvor 
piloten ikke har tid nok til rå
dighed, og så kommer fejlene. 

Vi er så gode til at vedlige
holde vort materiel at (næsten) 
ingen uheld sker på grund af 
tekniske fejl. Vi er også parate 
til at grave dybe huller i jorden 
for evt. at finde en knækket 
skrue. Men har vi også "gravet" 
i pilotens forhold før og under 
flyvningen, der endte i havari ? 
Der er en forklaring på, hvorfor 
en i øvrigt (vel?) uddannet S
pilot, med høj motivation allige
vel havarerer. 

Vi skal nu til at interessere 
os mere håndfast om disse 
sammenhænge. Det vanske
lige her er at få det indpasset 

i teoriundervisningen for be
gynderen på en afpasset må
de. Når først eleven kommer i 
luften med en motiveret in
struktør, der har lært noget om 
disse forhold, går det let
tere.(se Lars Bæhrenz Chris
tensen i FLYV nr. 12/96 og 1/ 
97). 

Dernæst må instruktører og 
alle andre S-piloter i øvrigt i det 
daglige lære sig en sådan 
analyserende indstilling, som 
BB netop beskriver. 

Jo, BB. Dansk Svæveflyver 
Union er på vej, men vi har 
været nødt til at tage tingene i 
en passende rækkefølge. Så 
om alt går vel vil vi forhåbentlig 
få mulighed for at nyde en hel 
øl,(hvorfor i øvrigt denne fasci
nation af alkoholiske drikke) 
efter en sikker flyvedag, når 
hangarportene er lukket om en 
flypark, der er hel og flyvedyg
tig - og klar til næste dag. • 

Fly til salg! 

1998 Fabr rksny Prper A,·cher III klar til levering ultimo september. 

klar til levering ultimo november. 

•@iQj,i§fiintt!iii• TT 650 timer siden ny, de-lux King IFR avionics 
med KLN IFR GPS, de-luxe læder interiør, fremsdr som ny. 

1998 Fabriksny P1per Saratoga li TC 

•ØiiQj.j§@,j TT 4200 hrs., Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
overalt - utrolig flot, nyt luftdygtighedsbevis. 

•f#•W§ijffii? TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 
New P and I I , King avionics, iong range tanks, new de-ice boots. ,t,H••m•a• TT 2675, Eng. 1450 hrs., new Prop 1995, King 

Vlonics, ua contra s, cargo door. 

1977 P,per Ch,eftarn Eng. 306/425 hrs., Props 0/440 hrs., two full size 
camera holes with electric slidings doors + one D-15 cm hole. 

Wf,,,j§,ffl'i ~ 7762 hrs., Eng. 823/ 1718 hrs., Props OH 1997, 
ew & I , Ml wmglockers etc. 

1975 Cessna F 172 M. TT 4336 hrs., Eng. 1766 hrs., Prop 1630 hrs. lFR 
registreret med King og Narco avionics. 

•fhQ@j4i.Jj TT SO I 0, Eng. 1560/ I 560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new I 996, King Avionics, Trimple 2000 GPS, full de-ice, air conditioning. 

•QJji4@,i45,1• 5300 hrs., Eng. 740/740 hrs., Props, 300/300, King avi
onlcs, known iclng. 

* AIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 
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Nordiske mesterskaber i præcisionsflyvning 

Jumboplads til danske 
piloter på hjemmebane 
Af Arne Panduro 
Foto: Dagmar Theilgaard og Annemarie Birkholm 

De bedste danske privatpiloter 
fik en lektion, da de efter en 
noget skuffende indsats blev 
henvist til de sekundære pla
ceringer ved det nordiske 
mesterskab i præcisionsflyv
ning. Det danske hold måtte 
nøjes med jumbopladsen, 
mens svenske og norske pilo
ter løb med alt sølvtøjet i den 
individuelle konkurrence. 

NM 1998 blev afviklet i 
Randers i den sidste weekend 
i juni med Dansk Motorflyver 
Union, DMU, som arrangør i 
tæt samarbejde med Randers 
Flyveklub. Trods visse vanske
ligheder undervejs var delta
gere og arrangører enige, da 
præmierne endelig kunne 
fordeles lørdag aften: Mester
skabet havde været en succes 
- såvel sportsligt som socialt. 

På forhånd var 22 piloter fra 
Finland, Sverige, Norge og 
Danmark tilmeldt via de natio
nale organisationer, mens fem 
engelske piloter deltog uden for 
konkurrencen. 19 piloter var 
med,dadetgikløskl.10Iørdag 
formiddag - fire fra Sverige og 
fem fra hver af de øvrige lande. 

Omrokering 
Allerede torsdag trak det dog 
op til drama, da benzinanlæg
get på Randers Flyveplads løb 
tør og midlertidigt satte en 
stopper for træningen, som fle
re af deltagene var godt i gang 
med. Problemet blev løst med 
nye forsyninger, men fredag 
bød på nye udfordringer, da 
det danske jury-medlem meld
te afbud på grund af sygdom, 
ligesom det svenske hold 
mødte op uden jury-medlem. 

Danskerne havde dog en 
kvalificeret afløser lige ved 
hånden, idet formanden for 
konkurrenceudvalget i DMU, 
Vagn Jensen, der også er 
medlem af Randers Flyveklub, 
umiddelbart kunne gå ind som 
jury-formand. Han var i forve
jen ansvarlig for arrangemen
tet, men jobbet som competi
tion di rector blev med kort var
sel overtaget af Henning Vad 
fra Randers Flyveklub. 

Svenskerne fik et ultima
tum: De skulle enten skaffe en 
kvalificeret dommer ellertræk
ke en af de deltagende piloter 
ud af konkurrencen og ind
sætte ham i juryen - eller træk-

ke hele holdet ud. Efter hektisk 
aktivitet ved telefonen lykke
des det svenskerne at skaffe 
en dommer inden konkurren
ce-start lørdag morgen. 

Konkurrencen 
Her havde 35-40 medlemmer 
af Randers Flyveklub været 
tidligt oppe for at lægge 10 
poster ud i området omkring 
Randers til navigationsflyvnin
gen, der var konkurrencens 
første disciplin. Under flyvnin
gen er eneste tilladte naviga
tionshjælpemiddel et kompas. 
Da det endelig gik løs med 
omkring fem kvarters flyvning, 
var alt på plads - næsten da. 

Et enkelt mærke ved et ven
depunkt var tegnet ind på pi
loternes kort 2-300 meter fra 
den faktiske placering, og det 
gav anledning protest fra flere 
piloter. Protesterne blev taget 
til følge, idet vendepunktet incl. 
tidskontrol blev taget ud af kon
kurrencen. Men da der var ud
lagt 10 poster med tidskontrol, 
hvor de internationale regler 
kun kræver otte, var reglerne 
fortsat opfyldt. 

" Vi fik alt løst på bedste 
måde. En enkelt protest er me
get lidt og rekord i mange år, 
da det er meget almindeligt 
med 5-6 protester. Efter at kon
kurrencen var afsluttet, var der 
da også flere piloter, der gav 
udtryk for, at sportsarrange
mentet var på højde med VM," 
fortæller Vagn Jensen. 

Men inden det kom så vidt, 
skulle deltagerne først udføre 
fire mærkelandinger - en mo
torlanding, en glidelanding 
med flaps, en glidelanding 
uden flaps og en landing over 
en 2 meter høj forhindring 50 
meter før nul-linien på banen. 
En frisk vind på 5-8 knob lige 
på tværs af banen sørgede for, 
at der blev en ganske stor 
spredning i resultaterne mel
lem de dygtigste og de ikke 
helt så rutinerede. 

Vinderne 
Da resultaterne kom ud af 
arrangørernes computer, stod 
den ambitiøse major i det 
svenske flyvevåben, Claes M. 
Johansson øverst. Som tidli
gere nordisk mester var han 
på forhånd blandt favoritterne. 

Den regerende nordiske 
mester, Bjørn Strøm fra Norge, 
måtte i år nøjes med en 9. 
plads, men det norske hold 
havde taget en anden skrap pi
lot med. Det var Hakon Fosse, 
som blev nr. 2 foran en anden 
dygtig svensker, Erling Lind
holm. 

Danskernes trumfkort og 
regerende mester, Hans Birk
holm fra Vinderup ved Holste
bro, blev henvist til en samlet 
5. plads i den individuelle kon
kurrence. Lidt uventet havde 
han problemer med placering 
af et par mærker og fotos på 
kortet under navigationsflyv-

Det danske team havde base 
i og ved campingvognene. 
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Det danske team: 
Kurt Gabs, Allan Hansen (uden for konkurrencen), Johannes Slot, 
Hans Birkholm, Dagmar Theilgaard og Lago Laumark-Møller. 

ningen, og det kostede en pla
cering blandt de allerbedste. 
Der var ikke andre danske pi
loter blandt de første 1 O i det 
samlede resultat, selv om der 
var ganske gode præstationer 
indimellem. 

Da holdresultatet blev gjort 
op kunne det ikke overraske, 
at svenskerne var bedst. Sve
rige er tidligere verdensmes
ter, og udover 1. og 3. pladser
ne blev 8. pladsen besat Jan 
0. Friskman, der er tidligere nr. 
2 individuelt ved VM. 

Det norske hold blev nr. 2, 
finnerne blev tredje efter et par 
pæne individuelle placeringer, 
mens sidstepladsen altså blev 
overladt til de danske værter. 
De fem engelske deltagere var 
ikke med i selve konkurren
cen, men selv om de havde 
været med, udgjorde de ikke 
nogen trussel mod de bedste 
nordiske piloter. 

Efter en hektisk konkurren
cedag var såvel piloter som 
arrangører glade for, at alt var 
vel overstået. Randers Flyve-

Sjældent flyverjubilæum 
I maj fejrede et hold flyveelever 
fra Flyvevåbnets spæde 
begyndelse-da Flyvevåbnets 
Elementærflyveskole stadig 
hed Hærens og Søværnets 

Flyveskole - deres 50 års 
jubilæum. 

Den 1. marts 1948 mødtes 
de elever, som efterfølgende 
blev benævnt EK48, på Luft-

klub havde i samarbejde med 
Randers Kommune, der ejer 
flyvepladsen, sørget for de 
nødvendige faciliteter omkring 
arrangementet-herunder grill
aften for deltagere og klub
medlemmerfredag aften og en 
festlig afslutning med præmie
overrækkelse på Hotel Ran
ders lørdag aften. 

Fra venstre 
Sølv til Håkon Fossø, Norge 

Her lød også opfordringer 
til at holde et nyt mesterskab 
inden længe, og det overvejes 
nu i den danske ledelse: 

"Vi har mulighed for at få et 
Europamesterskab til Dan
mark, når vi tilbyder det. Men 
nu skal vi lige komme os over 
det nordiske - så må vi se," 
siger Vagn Jensen. • 

Guld til Claes Magnus Johansson, Sverige 
Bronze til Erling Lindholm, Sverige 

marinestation Avnø, hvor de 
blev modtaget af skolens chef, 
nu afdøde orlogskaptajn Hol
ger Westenholz. Det er det 
eneste hold som indtil nu har 

formået at samles til en årlig 
reunion, en tradition som 
EK48 har været stolt af. 

Ved jubilæet deltog i alt 10 
af de oprindelige 22 elever, 
som fuldførte uddannelsen. 

;i, Med var også en af flyvesko
a 
~- lens daværende instruktører, 
~ fhv. luftkaptajn Kjeld Rønhof, 
"' som i mange år har haft en 

særlig tilknytning til holdet. Tre 
af holdkammeraterne kunne 
af personlige grunde ikke del
tage. 

På billedet ses . i første 
række fra venstre major Flem
ming Koch, luftkaptajn B.A. 
Jeppesen, luftkaptajn V.K.E. 
Thorsen, generalløjtnant B.E. 
Amled, luftkaptajn Niels Han
sen. Anden række fra venstre 
luftkaptajn Uffe Darket, luft
kaptajn Kjeld Rønhof, major 
Knud Gerholm, oberstløjtnant 
Keld Bendix. 

Tredje række fra venstre 
oberst Helge Høy-Hansen og 
luftkaptajn Ejgil Schmeltz. 
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GALAXY 
• den første sværvægter 
Af Palle J. Christensen 

Det er en stille aften på heden. 
Kun lærker, tårnfalke og krager 
benytter luftrummet. I et hjørne 
af den midtjyske flyvestation 
ligger et af verdens største fly 
på maven - og sover ? Det ser 
virkelig ud som om kæmpen 
har lagt sig til ro for natten. Som 
visse Citroen-biler kan under
stellet hæves og sænkes. Det 
letter "roll on - roll off" af fragt 
gennem bov- og agterport. De 
fire ben med hver seks hjul kan 
endda gøre det individuelt. 
Praktisk hvis en bogie er sun
ket i. Galaxy kan nemlig pga. 
de mange hjul køre på almin
delig jord; noget der dog ikke 
bruges i dagligdagen. 

Den synkende sol fremhæ
ver de mange mærkelige kon
turer, som hundredevis af in
geniører har besluttet er den 
mest økonomiske måde at for
styrre luften på, når et væsen 
på 76 m med en vægt på 380 
tons skal fra A til B med 920 
km/t. 

Fans skal der til 
De fire motorer ser lidt små ud 
på den 68 m lange vinge. En 
velvoksen mand kan dog stå 
oprejst i indsugningen. Faktisk 
var de store High Bypass Ra
tio Turbofans en nødvendighed 
for at bygge Lockheed C-5 Ga-

laxy og senere Boeing 747. 
Det ville have krævet mindst 
12 gammeldags turbojetmo
torer at få en C-5 i luften. Fan
motorens virkemåde minder 
om en propels. En masse luft 
smides bagud udenom kær
nemotoren, op til 703 kg/sek. 
Turbinen i kærnen trækker fan 
og kompresson, et mester
værk af moderne teknik og me
tallurgi. Et turbineblad på stør
relse med et kreditkort leverer 
hestekræfter som en Formel 1 
motor. 

Tilbage på heden giver mo
torerne lyd fra sig. Nærmest 
som et roligt åndedræt. Det er 
den blide vestenvind, der får 

de store fanskiver til at rotere. 
Lyden er ikke så betryggende: 
en metallisk skramlen. Men 
når omdrejningerne når op på 
10.000 pr. minut rasler den ik
ke mere. Adskillige tons cen
trifugalkraft i fanbladene hol
der alt på plads. 

Flytning udføres 
., - vi kommer overalt" kunne 
man tilføje. Alt fra levende 
hvaler til rumfartøjer, Præsi
dentens limousiner og helikop
tere passerer de indbyggede 
lasteramper. To M1 Abrams 
kampvogne eller 16 3/4-tons 
lastbiler eller seks busser eller 
25.844.746 bordtennisbolde 
kan der være i det 985 m3 
store lastrum. 

I "tagetagen" mellem vingen 
og halen kan der medbringes 
73 personer og to load mastere. 
På .færgedækket" 363 perso
ner. Foran vingen er der plads 
til 15 og køjer, så besætningen 
på syv kan blive afløst. 

Verdensrekorden i luftdrop 
tilhører C-5: Fire Sheridan lette 
kampvogne og 73 faldskærms-

En kort start med en .,let" Ga
laxy. De bagerste otte hjul er 
ved at slippe banen efter et 
startløb på under 1.200 m. 
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soldater - i alt 86.341 kg. Un
der opbygningen til Golfkrigen 
transporterede C-5'erne på 17 
dage en godsmængde, der 
svarede til luftbroen til Berlin, 
der varede 456 dage. 

Nye vinger 
U.S. Air Force købte 81 C-5A 
mellem 1966 og 1970. Første 
flyvning var den 30. juni 1968 
kl. 747! 

Efter nogle år opdagede 
man, at vingen ikke kunne ga
ranteres at holde mere end 
8.000 timer mod de forventede 
30.000. En vægtbesparelse 
viste sig ikke at være testet 
grundigt nok. Man måtte bide 
i det sure æble og give alle C-
5A nye vinger. Et projekt på 
otte måneder pr. fly. Efter at ha
ve fjernet slats og flaps til se
nere brug savede man bogsta
veligt talt vingerne af i fire snit. 

Afprøvningen af den nye 
vinge blev særdeles grundig. 
Først 60.000 timer på mere 
end 13.000 simulerede flyv
ninger. Derefter fortsatte man 
til 105.000 timer i mens man 
savede i strukturen for at stu
dere revnedannelse og -ud
bredelse. 

For at undørsøge tolerance 
overfor beskadigelser generelt 
på store fly sluttede man med 
at save 61 cm revner i to vin
gepaneler og belaste vingen 
1 00%, repræsenterende en C-
5A med 86 tons last og fire 
tons brændstof, der trækker 
2,5 G med hjul og flaps ude. 
Vingetippen bøjede mere end 
2,59 meter, men uden at fejle. 

I 1983 til 1987 købte USAF 

Hovedhjulene drejer 90 grader inden de trækkes ind i kroppen. Hvad nu hvis .... ? 

Næsevisiret kan løftes i vindstyrker op til 35 knob. Låst oppe kan 
det modsM det dobbelte i vindstød. Flyet kan køre på jorden med 
visiret oppe. 

yderligere 50 C-5B, da man 
forudså et stort underskud af 
transportkapacitet. De har alle 
A-modellens forbedringer, 
men er næsten umulige at 
kende fra de gamle fly. En lille 
bladantenne på ryggen bag 
vingen er lodret på 8, men 
pilformet bagud på A. 

Air Mobility Command har 
fire eskadriller:To påTravis Air 
Force Base i Californien og to 
på Dover AFB i Delaware. De 
støttes af Air Force Reserve 
fra Kelly AFB, Texas og Wes
tover AFB, Massachusetts 
samt Air National Gu ard, Ste
wart ANGB, New York. Om
skoling foregår på Altus AFB, 
Oklahoma. 

Det er ved at blive mørkt, 
men man aner et par mindre 
døre i kroppen, der står åbne. 
Det er ingen forglemmelse. Ved 
visse atmosfæriske forhold vil 
der dannes alt for meget kon
densvand inde i lastrummet. 
Rigtige transportfly har deres 
egne vejrsystemerl • 

Et af de fire hovedhjulsben. På siden af oleo-benet ses de to 
skruespind/er, der kan hæveog sænke kroppen. 
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Lockheed C-5 Galaxy 
Motorer:Fire General Electric TF39 på hver 39.000 pund 
statisk tryk 

Længde: ............................................................... 75,5 m 
Højde: ................................................................... 19,8 m 
Spændvidde: ........................................................ 67,8 m 
Tornvægt: ....... .. ......................... 170 t - inkl. 1 ton maling 
Max. startvægt: ....................................................... 380 t 
Max. last: ................................................................. 118 t 
Brændstof: .... 150 t - som vægten af en C-141 Starlifter 
Rækkevidde: ........................ 10.000 km - kan lufttankes 
Tophøjde: ............ ............ 35.000 ft ved en vægt på 279 t 
Startlængde til 15 m ved fuldvægt: .................... 3.000 m 
Landingslængde fra 15 m: .................................. 1.164 m 
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Udnævnelser 

Luftfartsinspektør 
Sven Strøm 
Sven Strøm, 51 år, er ansat 
som luftfartsinspektør i SLV, 
Certifikatkontoret. Han har de 
sidste fem år været havariin
spektør i Havarikommissionen 
for Civil Luftfart. Før da var han 
flyvemaskinist i Maersk Air og 
Sterling Airways. Han har B
certifikat, instrumentbevis og 
flyveinstruktørbevis. 

Luftfartsinspektør 
Jørn Asmussen 
Jørn Asmussen, 47 år, er pr. 
1. august udnævnt til luftfarts
inspektør i SLV, Flybevissekti
onen. 

Han kommer fra en stilling 
som leder af Hovedværksted 
Værløses flyværksted forfast
vingede fly og var før da 1 O år 
i Sterling Airways og 13 i Fly
vevåbnet. 

25-års jubilæum 

Teknisk chef 
Poul Erik Sloth 
Nielsen 

Den 7. august var det 25 år 
siden Poul Erik Sloth Nielsen 
(58 år) blev ansat i Lego Grup
pens flyveafdeling. Han kom 
fra Flyvevåbnet, hvor han si
den 1962 havde gjort tjeneste 
som flyvemekaniker på Karup 
og i sin fritid havde erhvervet 

Stephan Auer 
First Officer 
LaudaAiT 

John Barbas 
Captain, Flight Trainer 

Barry Roche 
Pilot 

P, rroleum Hebcoptm Ine USA"""'' 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rew\lrding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M- l/F- l visas, hous
ing, transportation and other student services. 
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AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE W1LL. 

SIERRA ACADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 
OAKLAND, CALIFORNIA 94614 • USA 

Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 
Weh: www.sierraacademy.com 

Email: admissions@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircrah Mechanic & Dispatcher Training Programs a/so availab/e. 

civilt flyvercertifikat. De første 
år i Legos flyveafdeling virke
de han som tekniker/pilot, men 
han arbejder nu udelukkende 
som teknisk chef. 

BO år 

Luftkaptajn 
Ole Holm-Jensen 
Luftkaptajn Ole Holm-Jensen, 
der fylder 80 år den 25. sep
tember, er marineflyver fra 
1939. Efter Befrielsen fløj han 
Catalina og virkede også som 
instruktør på Avnø indtil 1949, 
da han kom til SAS. Her star
tede han på DC-3 og fløj så 
hele rækken op til DC-8. Han 
blev pensioneret som 60-årig 
med mere end 19.000 timer i 
logbogen .. 

75år 

Luftkaptajn 
Jørgen Christian 
Mortensen 

En af dansk civilflyvnings per
sonligheder,kendt som Morten 
Luftkusk, fylder 75 år den 5. 
september. 

Morten startede Modelfly
veklubben Termik i Hillerød i 
1938 og satte danmarksrekord 
på 15km i 1940.11941 blev han 
indvalgt som distriktsleder i 
Dansk Modelflyver Unions be
styrelse. 

Han fortsatte sin flyveinte
resse som sekretær i Frede
riksborg Amts Flyveklub, hvor 
han kom i kontakt med Sylvest 
Jensen. Han blev først ]uftfo-

tograf, senere pilot hos denne. 
I 1950 startede Morten sit fir
ma Aero Reklame og udførte 
reklameflyvning med banner 
og røgskrift. Han udviklede virk
somheden Copenhagen Air 
Transport Service CATS til ud
førelse af flyvninger med fro
kostaviserne til provinsen med 
Auster, Proctor, Anson og Ox
ford fly. 

I 1951 ansattes Morten i 
SAS, hvor han blev kaptajn i 
1955 på DC-3. Han fløj senere 
DC-8 og 8-747 og gik på pen
sion i 1983. Han var aktiv inden 
for SAS Pilotforening, hvor han 
en periode var formand. 

JT 

Pressechef 
Søren Bertelsen 
Søren Bertelsen havde været 
journalist og redaktør ved for
skellige dagblade, senest 
chefredaktør for Bornholme
ren, da han i 1966 blev pres
sechef i SAS Region Dan
mark. Han blev pensioneret i 
1988, men er fortsat knyttet til 
SAS som konsulent. 

Den 25. september bliver 
han 75 år. 

60år 

Vicedirektør 
S.E. Andresen 
Den 11.september bliver Luft
fartstilsynets chef Svend Erik 
Andresen 60 år. Han er civilin
geniør fra 1964 og kom til Sta
tens Luftfartsvæsen i 1967 i 
det daværende Flyveradiotje
nestens Inspektorat. I 1973 
blev han chef for Planlægnings
afdelingen, i 1985 for Teletek
nisk Afdeling og i 1987 for Luft
fartstjenesten, der efter en 
større omstrukturering blev til 
Flyvesikringstjenesten i 1992. 

I fjor byttede han job med 
Morten Dambæk og blev chef 
for Luftfartstilsynet. 
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Specifikke helbredskrav: 
Et tvivlsomt gode 
Når luftfartslæger mødes in
ternationalt, er det først og 
fremmest flyvesikkerheden, 
der drøftes. Sådan bør det og
så være, men store betænke
ligheder melder sig, når man 
erfarer, at helbredskravene fra 
1.juli 1999 vil fylde et ringbind. 

Det fremgår af augustnum
meret af "Flyv". Heri oplyser 
vor luftfartslæge, Susanne 
Panten, at rammerne for det 
lægelige skøn vil blive væsent
ligt indsnævret som følge af de 
nye specifikationer. Umiddel
bart må man spørge, om det 
er godt nok, hvis blot man 
overalt befinder sig på kanten 
af det tilstrækkelige. Eller be
dømmes nogle præstationer i 
en større sammenhæng? 

Uanset den i Danmark til
vante retssikkerhed for borge
ne kan de internationale afta
ler uden lovændring sættes i 
kraft her. En tendens til at an
vende lige lang tid på alle sa
ger kan forventes. Er vi på vej 
til at certifikatet eller en forlæn
gelse trækkes i en automat 
mod indkast af røntgenbillede 
m.v.? 

Perspektivet er uhyggeligt, 
hvilket Erik Malmmose er inde 
på i det samme nummer af 
"Flyv". Tydeligt er det ifølge 
Malmmoses beretning, at vil
kårlighed - det modsatte af 
retssikkerhed - let bliver resul
tatet, når medicinsk nomen
klatur og isenkram tager over. 

Et væsentligt element i 
retssikkerheden er luftfartslæ
gens konkrete begrundelser, 
som i vidt omfang gør det mu
ligt for den enkelte ansøger at 
kontrollere, om der er noget at 
gøre ved en underkendelse. 
En mere automatisk sagsbe
handling vil imidlertid i en del 

tilfælde gøre denne mindre 
gennemskuelig og forståelig. 
På en eller anden måde må 
det sikres, at de sager, der ikke 
er helt enkle, fortsat er gen
stand for en vurdering, hvori 
indgår menneskeligt overblik. 

Loven kræver både fysisk 
og psykisk egnethed. På det 
sidste område trykker skoen 
mest. Særlig synes emotionelt 
prægede beslutninger i cock
pittet at udgøre en trussel mod 
flyvesikkerheden. I erkendelse 
heraf har man i forbindelse 
med erhvervelse af A-certifikat 
gjort menneskelig ydeevne og 
begrænsning til et selvstæn
digt fag. Men en psykolog bur
de fast have sæde i AMC med 
mulighed for at kræve en 
ansøger testet efter nærmere 
angivne kriterier. 

Samtidig burde AMC udvi
des med en fast repræsentant 
for den, der er part i sagen. For 
den pågældende ville det væ
re naturligt somme tider at få 
nogle firkantede krav til egnet
heden belyst i en større sam
men hæng. Desuden kunne 
han efter omstændighederne 
opfordre en ansøger til at af
give yderligere oplysninger til 
brug for sagsbehandlingen. 
Undertiden kan det f.eks. have 
betydning at vide, om en pilot 
jævnligt udveksler erfaringer 
med kolleger. 

Formentlig vil SLV og mini
steriet være tilbøjelig til at 
afvise, at andre end såkaldte 
sagkyndige deltager i forvalt
•ningens afgørelser. En lovæn
dring skulle ellers værre mulig, 
når et handler om noget så 
vigtigt som at forøge sikkerhe
den i luften og undgå fremtidigt 
kuk i en del sager. 

Søren B. Nielsen, Lyngby. 

Analyser 

Jeg har med interesse læst 
SLV's artikel "Vurdering af ha
vari/hændelsesmønster for 
C172 og PA-28 og for C182 og 
PA-34" i FLYV nr. 8. 

Der er meget at lære for os 
alle sammen, uanset erfaring, 
men det er godt at SLV selv 
indrømmer at det er en "grov 
analyse" for det er det, meget 
grov. 

Det første jeg lagde mærke 
til var uligheden i grupperne. 
At sammenligne C172 med 
PA-28 er helt fint i sig selv, men 
hvis PA-28 omfatter alle mo
deller fra 140 - 236 inkl. PA-
28R-201 /201T, skal dette re
flekteres i Cessna-gruppen. 
Det vil sige alle C172, C177 og 
C182 inkl. RG og Turbo model
ler. 

Jeg fatter simpelthen ikke 
hvordan en C 182 kan sam
menlignes med en PA-34, an
det end de begge to er flyve
maskiner! 

Det næste punkt er at hæn
delsesspektrum er for bredt og 
analysegruppen er for snæver, 
fra de trivielle til de dødsfarlige. 
I udlandet laver de analyser, 
der kun omfatter fatale havari
er og det er disse, fatale og 
nærfatale uheld, som der vir
kelig skal gøres noget ved. 

Det kunne være interes
sant at sammenligne resulta
terne med andre landes rap
porter. Jeg har for et par år si
den læst at C172 havde flere 
hændelser under landing end 
PA-28, helt modsat SLV's rap
port, mens PA-28 havde flere 
piloter der fortsatte "VFR ind i 
IMC"-uheld. Om dette er der 
ingen information. Vi kan kun 
konkludere at to meget be
grænsede og ulige grupperfly
vemaskiner blev udsat for nog-

le forskellige former for hæn
de I ser. Det kan være lige 
meget hvad formålet for flyv
ningen var, da vi ikke ved hvad 
der skete. Vi vil informeres. 
Hvad skete der? Hvorfor sket 
det? Hvordan kan jeg undgå 
det samme? 

Jeg vil foreslå, at lave en 
detaljeret analyse af et par 
enkelte alvorlige havarier eller 
en altomfattende analyse af 
alle GA-flytyper i tre relevante 
grupper: enmotoret simple, 
enmotoret komplicerede og 
flere-motoret. 

Hvis formålet med flyvnin
gen (operationstype) vises, vil
le det være interessant at se 
hændelsesmønstret for disse. 

Det er noteret at "en præ
ventiv indsats bør overvejes". 
Hurra! 

En relevant og informativ 
rapport er en indsats i sig selv, 
og kan også vise om træning 
og PFT systemet virker, om 
lovgivningen er justificeret 
eller om der er tale om hæn
delser pga. manglede respekt 
for reglerne. En relevant ana
lyse ville vise hvad indsatsen 
skulle være. 

Så vidt jeg husker er enmo
toret IFR airtaxi ulovlig. Det 
interessant at se, at det også 
er den sikreste form for flyv
ning med både C172 og PA-
28, og at der er næsten tre 
gange store chancer for at bli
ve udsat for en hændelse pr. 
flyvning hvis vælger at flyve en 
PA-34. Det er ifølge SLV's egne 
data. Hmmm! 

Jason Green 
Værløse 

FLYV modtager gerne breve fra læserne. Du kan enten bruge postvæsnet eller e-mail (kda@postB.tele.dk). 
Læserbreve bedes begrænset til ca. 200 ord svarende til ½ spalte. Oplys navn, adresse og telefonnummer. 

Anonyme læserbreve afvises. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere læserbrevene. 
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.IIDERNE 

Flådens skarpe øjne 
Curtiss havde en årelang tradition for at levere 
operationelle fly til den amerikanske flåde, og 
det var derfor ikke så underligt, at det blev den 
fabrik, der dog i skarp konkurrence med Doug
las og Vought fik kontrakt på at levere et nyt 
observations- og overvågningsfly til brug om
bord pli US Navy's slagskibe og krydsere. 

Prototypen til Curtiss SOC Seagull blev be
stilt i juni 1933. Det var - traditionen tro den
gang - et biplan. Men selv om Curtiss nogle år 
senere tegnede en monoplan-afløser for Hav
mågen - nemlig S03C-1 Seamew (Stormågen) 
- red den robuste dobbeltdækker stormen af 
og forblev trods alle flytekniske anslag i aktiv 
tjeneste til kort før Anden Verdenskrigs afslut
ning. 

Curtiss Seagu/1 har hovedrollen i denne må
neds mode/gennemgang som en værdig repræ
sentant for de effektive, amerikanske søspej
dere, der i en årrække var flådens skarpe, vagt
somme øjne over det meste af verden. 

Af Wilhelm Willersted 

Siden Første Verdenskrig hav
de også de forskellige landes 
maritime enheder bogstaveligt 
taltfået øjnene op for flyets ev
ner som spejder og observa
tør, når fartøjerne var i rum sø. 
I begyndelsen skelnede man 
- ikke helt indlysende for en al
mindelige landkrabbe som un
dertegnede - mellem fly til hver 
af disse to funktioner. Men i 

begyndelsen af trediverne be
gyndte den amerikanske flåde 
at benytte fællesbetegnelsen 
SO ( scout and observation) for 
disse fly. 

Det var derfor under beteg
nelsen Curtiss XSOC-1 at pro
totypen til Seagull gik i luften 
for første gang i april 1934. Fly
et var et amfibium og havde 
altså både ponton- og hjulun-

derstel. Senere gik man dog 
bort fra denne dobbeltrolle, og 
de efterfølgende "havmåger'' 
havde i princippet en enkelt, 
stor midlerponton (med en ek
stratank indbygget) under krop
pen saml to små støtte-ponto
ner ude under vingerne. Hvis 
man ønskede det, så kunne 
pontonerne afmonteres og 
flyet udstyres med et hale
hjulsunderstel for operationer 
fra landjorden. Hele hjulskiftet 
tog, efter hvad det fortælles, 
blot nogle få timer, så kunne 
flyet rulle på sine hjul - eller 
vica versa blive behørigt ud
styret med "badetøjet". 

Opgaverne 
Curtiss "Seagull"førte som ud
stationeret vandfly en barsk til
værelse. Flyet skulle stuves 
ombord på dækket af et slag-

skib eller en krydser. Vingerne 
kunne foldes, så den ikke fyld
te så meget på dækket af sit 
moderskib. Når det skulle i 
aktion blev det skudt ud fra 
skibet ved hjælp af en kraftig 
katapult. Når observations
eller udspejdningsopgaverne 
var løst landede flyet ved siden 
af skibet og blev ved hjælp af 
en kran hejst ombord og gjort 
klar til næste spejdertogt. 

Piloterne var meget glade 
for det robuste fly, som blev 
bygget i 135 eksemplarer. Det 
var iøvrigt ikke alene US Navy, 
som benyttede det. Seagull 
blev også i en årrække anvendt 
som kystvagtens sørednings
fly, som ikke alene tog sig af 
kuldsejlede både og deres 
indhold, men også spejdede 
efter grumme japanske un
dervandsbåde, som kunne 

snige sig ind og landsættespi
oner på den californiske kyst. 

Som omtalt i indledningen, 
så forblev Seagull i aktiv tje
neste på verdenshavene til kri
ge ns sidste måneder. Den 
egentlige produktion ophørte 
faktisk i 1938, men de afløsere, 
som man havde troet kunne 

Curtiss Seagull kunne udsty
res enten med ponton- eller 
hjul-understel. I centralpon
tonen medbragtes 600 liter 
brændstof i en ekstratank. 



Piloterne på den amerikanske 
flådes observationsfly havde 
barske arbejdsforhold. Her er 

en Curtiss Seagu/1 "fanget" 
under landing ved siden af 
USS lndianapolis en vinter-

dag i Nordatlanten i 1941 . 

klare jobbet kom ikke i den 
slags tjeneste. I begyndelsen 
af fyrrene måtte man i hast 
klargøre nogle flere af de dob
beltdækkede "havmåger''. 

Monoplanet Curtiss Sea
mew, der var direkte tænkt 
som overtager af pladsen på 
katapulterne i krigsskibene, 
blev i stedet anvendt som ra
diostyrede mål-fly! Teknikkens 
udvikling kender som bekendt 
ikke til nåde. 

Data for Curtiss SOC-3 Seagull 

Motor: .................. 1 stk Pratt & Whitney R-1340 på 600 hk 

Spændvidde: ................. ............. .. . 10,96 m, foldet: 3,82 m 

Længde: ................................................................ 8,08 m 

Højde: ...................................................................... 3,99 m 

Tornvægt: ............................................................. 1. 718 kg 

Pilot plus observatør: .............................................. 200 kg 

Brændstof: .................... ............... ........................... 400 kg 

Fuldvægt: ................. ...... .... .... ... ................... ........ 2.466 kg 

Max. hastighed: ....... ..... .............. .. ........ 266 km/t i 5000 fod 

Rækkevidde: .................................. .. ................... 1.058 km 

Tophøjde: ........................... .................................... 4.540 m 

Modellerne 
De amerikanske flyvende sø
spejdere er herlige modelob
jekter. Curtiss SOC-3 Seagull 
er udsendt fra Hasegawa i et 
skønt samlesæt i skala 1 :72. 

En meget flot model af en 
af de andre søgående kleno
dier kan man nyde på Air and 
Space Museum iWashington, 
hvor jeg faldt i staver over en 
model af Berliner-Joyce OJ-2, 

den amerikanske flådes obser
vationsfly fra 1932. En ferm, 
amerikansk modelbygger har 
skabt en model i skala 1 :16 af 
dette dejlige fly. 

Hans imponerende model 
blev i 1961 belønnet med Elly
son-trofæet ved en national 
modelkonkurrence i USA det år. 
Selve modellen er nu udstillet 
på museet, og den er værd at 
dvale ved. • 

På Air and Space Museum i Washington kan man nyde denne 
imponerende model i skala 1: 16 af et amerikansk Berliner

Joyce OJ-2 observationsfly fra US Navy 1932. 



Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

JAI Cessna 500 500-0193 2.7. Jørgen Andersen lnvest, 
København 

JHS Piper PA-34-220T 3449056 14.5. Air Alpha, Odense 
LAJ SocataTB 9 1090 3.6. Reklame - Service, Randers 

Kommentarer LMX Schleicher K8B 8574/A Lemvig Svæveflyveklub 
XVL Schleicher ASH 25E 25033 Tom R. Jørgensen, Slagelse 

Citation I OY-JAI er fra 1974, 
ex N293S, Tampico OY-LAJ fra 

Slettet 1990, ex F-GLAJ, K8B OY-LMX 
fra 1967, ex D-5299 og ASH OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 
25E fra 1988, ex D-KKSR. 

Seneca V OY-JHS er fa- DTN GY-80 Horizon 22.7. Bent Kristiansen, Rønne Solgt til England 
briksny. MAU Boeing 737-300 2.7. Maersk Air, Kastrup Solgt til Brasilien 

svo BAe Jetstream 31 9.7. Sun-Air, Billund Solgt til Sverige 

Ejerskifte 

OY- Type Røg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

AHD Cessna F 172H 15.7. Bent Esmann Pedersen, Skive AHD I/S, Rødovre 
BVT Beech F33A 15.7. Scandinavian Trading Company, 

Billund Dansk leasing, Esbjerg 
CHR PA-28-151 29.7. Center Air, Roskilde Center Flight, Roskilde 
CPP Christen Eagle 1.7. Poul Erik Berg Nielsen, Eagles of Denmark, Helsingør 

Vedbæk+ 
CPW Cessna 501 SP 23.7. Danish Air Transport, Vamdrup Aage Jensen Aviation, Hersen 
DHY KZIII 26.6. Foreningen Zoneflyet OY-DHY's Poul Olsen, Greve + 

Venner, Holbæk 
EDX Ka 6CR 6.7. 6-Gruppen, Gesten Aviator, Ålborg 
RPU PA-28-180 16.7. OY-RPU I/S, Svendborg Lars Høj, Svendborg + 

OY-JHS er den første nye Pi- SVL Cessna 501 SP 7.7. ApS KBUS 36 Nr, 3476. Vejle Pharma Nord, Vejle 
per PA-34 Seneca V i Danmark TAC Cessna U206C 21 .7. Thule Aero Club H5 Airservice, Stauning 
hjemtaget af Air Alpha, Oden- TOZ PA-28-151 29.7. Center Air, Roskilde Ryan Elkjær, Smørum 
se Lufthavn. 



N.INYT • OR~ANI.IATION.INYT · OR~ANI.IATION.INYT · OR~ANIJATIONJ 

Protektor: 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 651 0 Gram 
Telefon 74 822015 Grev Flemming af Rosenborg 

Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Fax 74 82 24 00 

Generalsekretariat, blbllotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Telefon 461415 00 
Telefax 46 19 1316 
E-mail: kda@post8.te1e.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, tre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
86 40 33 23 
86 67 0448 
86441133 

Ansvarsomr;jde 
Internationalt 
Teknik/luftrum 
Miljø 
Public Relations 
Uddannelse 

E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Afgørelse fra Naturklagenævnet 
dele tilladelse til midlertidig op
sætning af reklamer i forbindel
se med idrætsarrangementer. 

Henset til, at der er tale om 
et større (internationalt} idræts
arrangement, at reklamerne 
opsættes på anlæg, der under 
alle omstændigheder skal op-

stilles af sikkerhedsmæssige 
årsager, og at der ertale om en 
kort periode på syv dage, finder 
nævnet, at der er tale om et så
dant særligt tilfælde, at tilladel
se til midlertidig opsætning af 
reklamer bør gives. 

Naturklagenævnets afgø-

DM i drageflyvning 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 9714 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail:arnborg@dsvu.dk 

Frltflyvnlngs-Unlonen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail:steen_hoej@danbbs.dk 

relse går herefter ud på, at 
Nordjyllands Amts afslag af 
23. marts 1998 på opsætning 
af bandereklamer ændres til 
en tilladelse.« 

Kopi af Naturklagenævnets 
afgørelse kan fås ved henven
delse til KDA-huset. 

I forbindelse med afholdelse af 
en international paraglider
konkurrence på stranden ved 
løkken har Dansk Drageflyver 
Union søgt om tilladelse til at 
opsætte bandereklamer. Seks 
bander, 90 cm høje og 3,5 - 4 
meter i bredden ønskedes pla
ceret i start- og målområder på 
stranden. Nordjyllands Amt 
havde den 23. marts 1998 gi
vet afslag på ansøgningen i 
medfør at naturbeskyttelses
lovens§ 21. Denne afgørelse 
blev påklaget til Naturklage
nævnet af Danmarks Idræts
forbund på vegne af ansøge
en. 

Danmarksmester Lars Bo Johansen er ved at slå understellet ud før landing. Nr. 2 og 3 blev Lars 
Lauridsen og Johnny Christiansen. Bemærk det meget rene og smukke vingeprofil moderne 
dragefly udviser. Styrken i strukturen er stærkt forøget med en tværbom af kulfiber gemt inde i 
sejlet. »Kingpost« og wirer på oversiden af vingen er der ikke behov for mere. 

I sagens behandling har al
e Naturklagenævnets 13 
11edlemmer deltaget. Nævnet 
,kal enstemmigt udtale: 

»Naturbeskyttelseslovens§ 
21 fastslår, at der som hoved
·egel ikke må opsættes rekla-
11er i det åbne land. I bekendt
~ørelse nr. 573 om opsætning 
:1f mindre oplysningsskilte 
,amt reklamer på idrætsanlæg 
11v. i det åbne land har miljømi-
1 i st e ren fastsat nærmere 
·egler om amtsrådets admini
;;tration af reglerne om frilufts
·eklamer. Bekendtgørelsens § 
3, stk. 3 giver amtsrådet mulig-
1ed for i særlige tilfælde at med-
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:\)c Tour de Danmark for svævefly 11
}--L--: 

~ ? 
~ ,J' Af Bo Brunsgaard 

Kunne du tænke dig attilbringe 
en uge sammen med gode 
svæveflyvekammerater, se 
nye dele af Danmark ovenfra 
og prøve nye udfordringer på 
det niveau, der passer netop 
dig bedst? 

Så er Tour de Danmark for 
svævefly lige noget for dig. 

I denne artikel vil vi give en 
appetitvækker til det arrange
ment, der kommer til at løbe af 
stablen første gang i somme
ren 1999. Vi er allerede i fuld 
gang med at planlægge den 
første udgave afTour'en sam
men med en række svævefly
veklubber. De nærmere detal
jer kommer her i Flyv i løbet af 
efteråret. 

I Danmark er der godt 100 
piloter, der deltager i de store 
landsdækkende konkurrencer 
DM og Arnborg Åben. De ud
gør omkring fem procent af pi
loterne i landet. Disse piloter 
er også velkomne i Tour'en, 
men Tour'en mindst lige så 
meget et arrangement for de 
resterende 95 procent af pilo
terne. 

Tysk ide 
Mange kender sikkert til be
grebet Wander-Segelflug, 
hvor man i løbet af en given pe
riode flyver en lang rute fra fly
veplads til flyveplads og over
natter på pladserne undervejs. 
Wander-Segelflug har hidtil 
mest været en tysk disciplin, 
men medTour de Danmark får 
vi nu vores helt egen danske 
udgave. 

I løbet af en uge af som
meren 1999 flyver vi fra plads 
til plads fra den ene ende af 
landet til den anden. Under
vejs overnatter vi hos de for
skellige klubber, og får nogle 
gode muligheder for at møde 
andre svæveflyvere i hyggeligt 
samvær. Fokus i arrangemen
tet kommer til at ligge på sjov 
og sikker flyvning, hvor det er 
de gode oplevelser, der er i høj
sædet, i stedet for konkurren
ce og stress. 

Tour'en kommer til at blive 
tilrettelagt så man kan deltage 
på det niveau, man selv føler 
sig bedst tilpas med - der bli
ver plads både til den nyud-
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klækkede pilot og til den gar
vede strækpilot. Da der ikke er 
noget pres for at flyve længst 
eller hurtigst kan man vælge 
at flyve efter sit eget erfarings
niveau. Vi vil hellere se folk kla
re en mindre opgave med et 
stort grin end vi vil se folk rode 
sig ud i noget, de ikke kan klare 
på en for stor opgave! 

Det bliver heller ikke nød
vendigt at stille op med et fly til 
en halv million for at deltage -
der bliver lige gode muligheder 
for at få del i oplevelserne med 
et gammelt træfly som med et 
toptunet racerfly. Tour'en pas
ser også fint til at stille op med 
en tosædet med skiftende pi
loter - måske med en instruk
tør og et hold skiftende elever? 

Tour'en 
Med en uges flyvning kommer 
vi til at besøge otte klubber. 
Med de afstande, der er mel
lem klubberne i Danmark, be
tyder det, at ingen dags-etaper 
bliver over 70 - 80 kilometer, 
så det er overkommeligt for 
alle. Når vi skal over vandet (for 
det skal vil) er der både broer 
og færger, så ingen behøver at 
få understellet vådt hvis ikke 
skybasen er høj nok. 

Vi leger i øjeblikket med for
skellige måder at planlægge 
den måde, som Tour'en skal 
foregå på. For at der skal være 
noget for alle, er en af de ideer, 
vi leger med, at sammensætte 
et antal hold, hvor hvert hold 
skal hente et bestemt antal 
vendepunkter på dagens eta
pe. Nogle punkter ligger på ru
ten, og andre punkter ligger 
spredt rundt omkring. På den 
måde kan den nybagte pilot 
hente point til holdet ved at 
tage punkterne på den direkte 
rute, mens holdets garvede pi
loter kommer til at skulle ud i 
nogle sære hjørner af Dan
markskortet. Der bliver udford
ringer nok til alle undervejs. 

Når vi når frem til dagens 
mål er der sørget for aftens
mad og hvis svæveflyvere er 
som de plejer en hyggelig 
aften i god selskab. Næste dag 
starter vi igen og flyver videre 
til næste klub. Vi tager et 
slæbefly med rundt til de plad-

ser, hvor flyslæb er tilladt, men 
den primære startmetode bli
ver den, som de enkelte klub
ber tilbyder. 

Kravene for at deltage bliver 
få og små. Mindst en pilot om 
bord skal have tilladelse til at 
flyve stræk, og mindst en pilot 
om bord skal have VHF-bevis, 
da vi ikke kan lave en rute, hvor 
vi slet ikke kommer i kontrolle
ret luftrum. Du skal have tilla
delse til spilstart, da det er den 
startmetode de fleste klubber 
kan tilbyde. Og så skal du flyve 
fornuftigt, stille med godt hu
mør og være indstillet på en 
sjov uge. 

Yderligere oplysninger 
Vi regner med, at der bliver 
plads til max. 25 fly af hensyn 
til startkapaciteten i klubberne. 
Til gengæld kan hvert fly stille 
med alle de piloter man kan 
skrabe sammen. Jo flere vi bli
ver, desto sjovere bliver det. 

De nærmere detaljer om ru
te, tilmelding m.m. kommer her 
i Flyv engang i løbet af efterå
ret. Men, hvis du allerede nu er 
interesseret eller gerne vil høre 
nærmere, er du velkommen til 
at kontakte Tour de Danmark 
gruppens kontaktmand: 

Claus N. Jacobsen 
Grøfthøjparken 18, 2. tv. 
8260VibyJ 
Telefon 86 28 74 54 

Du kan også besøge vores 
hjemmeside på:www.geocities. 
com/capecanaveral/launchpad/ 
2780/tou rdedan mark. htm 

Vi glæder os meget til at se 
dig når startskuddet går til Tour 
de Danmark 1999. Og tilTourde 
Danmark år 2000. Og tilTour de 
Danmark år 2001. Og .... 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 40 af 22.06.98: 
Unionshåndbogsmeddelelse 
nr. 2 

Nr. 41 af 09.07.98: 
Præmienedsættelse for pri
vate svævefly og andre forbed
ringer af kaskoforsikringen. 

Nr. 42 af 09.07.98: 
Indkaldelse til formandsmøde 
10.10.98 

Nr. 43 af 09.07.98: 
Nyt fra hovedbestyrelsen. 

Nr. 44 af 16.07.98: 
Kontingent. 

Nr. 45 af 27.07.98: 
Nordisk svæveflyvedag 
16.08.98. 

Møde omkring 
konkurrence
flyvning 
Konkurrenceudvalget afhol
der et pilotmøde for alle, der 
har interesse for konkurrence
flyvning lørdag den 3. oktober 
kl. 1 0 -16 på Hotel Australia i 
Vejle. 

Formålet med mødet er at 
afrunde den diskussion, der er 
blevet startet på konkurrence
udvalgsmøder og på pilotmø
der under DM og AÅ, således 
at KU har et godt grundlag, før 
der fortages indstilling til Ho
vedbestyrelsen om evt. æn
dringer af vores nuværende 
regler. Vil du være med til at 
præge debatten og dermed 
have medindflydelse på hvor
dan tingene skal udvikle sig, 
så mød op og giv din mening 
til kende. 

Dagsordenen er ikke fær
dig endnu, men vil indeholde 
bl.a. følgende emner: 

1. 
Klassestruktur i fremtiden . 
Udtagelsesregler. 
Forberedelse til internationale 
konkurrencer. 
GPS-logninger, hvordan skal 
de bruges? og hvad skal de 
ikke bruges til ? 
Talent arbejdet fremover ( jeg 
håber der kommer mange 
klubtrænere) 

2. 
Den nationale flyvedagskon• 
kurrence? (Termikligaen?) 
Rekordlisterne. 
EDB-værktøjer under færdig
gørelse. 
Kunstsvæveflyvning , hvad 
foregår der ? 
Skyflyvning, hvor langt er v 
kommet? 

3. 
Åbent møde. 
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Første del af mødet er tænkt 
som en nogenlunde strukture
ret debat, der skal bruges som 
grundlag for KU's beslutninger 
ang. de forskellige emner. 

Den næste del af mødet er 
mest informationer, om hvad 
der foregår lige nu indenfor de 
forskellige områder, sidste af
deling er tænkt som en åben af
deling, hvor der kan skydes 
med spørgsmål og forslag fra 
salen til panelet, hvor konkur
renceudvalget svarer - ( igen ?) 

Deltagelse i mødet er gra
tis, men fortæring for egen reg
ning. 

Der kan bestilles kaffe, øl og 
vand under mødet . 

Frokost på stedet koster 
155 kr. 

Tilmelding bedes sendt til 
Unionskontoret senest d. 1. 
oktober. 

Har du forslag til dagsord
nen eller spørgsmål iøvrigt, er 
du meget velkommen til at hen
vende dig til mig enten pr. tele
fon eller e-mail: perwinther
@get2net.dk 

på KU's vegne 
Per Winther 

0 

Arnborg Aben 
Under Arnborg Åben i juli af-
1,1ikledes også DM for kvinde
<lasse, juniorklasse og klub
<lasse. 

Vindere i flyvningen for ju-
1iorer og for kvinder blev hhv. 
fhorsten Mauritsen og Mette 
3chmeltz Pedersen, men dis
;e mesterskaber er desværre 
kke gyldige pga. for få flyve
jage. 

Vinder i klubklassen blev 
fhorsten Mauritsen, Sønder
ydsk Flyveklub. 

,rnborg Aben klassen 

/inder blev Kaj H. Pedersen fra 
/estjysk Flyveklub, den 
osædede konkurrence blev 
rundet at Klaus Vang Peder
;en m.fl. Lars Hansen, Hjør
ing blev vinder af Old boys
;lassen. 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protoklar: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Seluetariat Vester Farimagsgadø 7,4., 
1606 København V 

Danske 
Flyvere's Fond 
Den 18. august blev der i an
ledning af foreningens fød
selsdag i de landsdækkende 
aviser annonceret om mulig
heden for at søge et legat fra 
fonden. Legater fra Danske 
Flyvere's Fond skal fortrinsvis 
tilfalde forulykkede danske fly
vere eller deres efterladte, 
men kan også tildeles forhen
værende danske flyvere og de
res efterladte, som er værdige 
og trængende. Ansøgnings
skemaer til uddelingen i 1998 
kan rekvireres gennem forenin
gens sekretariat på ovenstå
ende adresse. Skemaet skal, 
bilagt kopi af Skattevæsenets 
årsopgørelse for 1997, være 
sekretariatet i hænde inden 
den 1. oktober 1998. 

Kontingent
betaling 
Der er endnu enkelte der ikke 
har betalt kontingentet. Vi 
forventer at alle skyldige beløb 
er indbetalt inden den 1. 
oktober 1998. Rykkere efter 
denne dato vil være pålagt et 
gebyr på kr. 50. 

Næste arrangement er fo
redrag tirsdag den 13. oktober 
1998. 

Formand: 

KALENDER 
Svævefl vnin 

14-15/11 PR-seminar 
27 /2-99 Repræsentantskabsmøde 
13/5-23/5 DM-1999, chef: Lars Ullitz 
12/7-22/7 AÅ 1999 
4/7-24/7 VM for juniorer i Holland 
24/7-15/8 VM-FAI i Beureuth 

Drageflyvning/Paraglidning 
7/11 Repræsentantskabsmøde, Fasterholt 

Motorfl vnin 
30/8 
3-17/10 

Lufthavnens dag, Odense Lufthavn 
Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmss rin 
3-12/9 
19-27/9 

20/3 

VM Stil & Præcision 
VM / EM Freestyle & Skysurfing og 
formationskydiving, Portugal 
DFU repræsentantskabsmøde 

Hydro Texaco's 
Uddannelseslegat 1998 
Hydro Texaco's Uddannelseslegat, som blev indstiftet i 1976, 
har i år en beløbsramme på kr. 120.000. 

Legatet kan erhverves af en eller flere personer i dansk 
idræt til videreuddannelse inden for det specielle område, 
han eller hun virker med inden for idrætten. Legatet er 
personligt og kan kun benyttes til det i henhold ti l 
ansøgningen anførte formål. 

Til orientering kan vi meddele, at legatportionerne vil blive 
på henholdsvis kr. 10.000 og kr. 15.000. 

Begrundede ansøgninger til legatet indsendes inden den 
1. oktober 1998 til 

Legatkomiteen for Hydro Texaco A/S's Uddannelseslegat, 
Strandvejen 70 2900 Hellerup. 

Ricard Matzen 13th World Preclslon 

/o.viu_ Næstformand: Peter Andersen 

57 615250 

74 75 31 01 
86441133 
53 6773 05 
46 59 04 02 
98 421599 
971820 50 

Flylng Championships 
New Zealand 

Kasserer: Vagn Jensen 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Bjarne E. Hammer 

Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 

Air BP rally fandt som vanligt 
sted den første weekend i au
gust, denne gang med ud
gangspunkt i Sindal Lufthavn. 
Der var i år 31 deltagere hvil
ket er flere end i de senere 
år. Resultaterne for de 1 o før
ste/bedste blev således: 

1 Hans Birkholm ................ 48 p. 
2 Hans Møller Hansen 

Kirsten Hansen ............. 168 p. 

Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

3 Kurt Gabs ..................... 186 p. 
4 Kurt Heidlors 

Gøran Persson ............. 202 p. 
5 Bobo Hjulstad ............... 290 p. 
6 Alfred Rasmussen 

Finn Rasmussen .......... 321 p. 
7 Kjeld Lunderskov .......... 327 p. 
8 Dagmar Theilgaard 

Lene Knudtzon ............. 350 p. 
9 Henning Andersen 

Grethe Andersen .......... 352 p. 
10 Lago Laumark-Møller ... 417 p. 

Verdensmesterskabet i præci
sionsflyvning 1999 finder sted 
i perioden 20-28 februar. DMU 
har arrangeret mulighed for at 
komme til New Zealand til 
rimelige priser. Efter konkur
rencen har den new zealand
ske aeroklub arrangeret rund
rejse i New Zealand til en spe
cialpris. Mere om rejsen i næ
ste nr. Hvis du vil have yderli
gere information, kan du alle
rede nu henvende dig til Vagn 
Jensen, tlf. 86 44 11 33 eller 
E-mail: ndata@post3.tele.dk 
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TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOYI'ER 
IUSA 

Heljcopter Adventures Ine. (HAi} 
rra San Francisco, Califomia: 
• Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J. J og M-1 Visa 
* Privat pilot • ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* Ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
* http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
rra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot • ATP fly 
* "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
* http://www.comairacademy.com 

Firs1 Officer Programs ved GTA 
Fra Miami, Florida: 
* Nr. I i verden på First Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech I 900C • Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* Flyver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
ComairogGTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tir. &Fax: +47 51620896 
E-mail: seglend@online.no 

GRØNHOLT AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Gronholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi; 48 48 11 70 • fm<: 48 47 67 54 

PIPERARCHER III 
IFR GPS 

OY-SPL 
Har du fløjet mere end 

150 timer og har du lyst til at 
flyve I et helt nyt fly. 

Flyet er stationeret i Allerød. 

Pris. 950 kr. pr. Tacotime 

Tel. 4499 5352 -Aften 4542 5354 
Mob. 4092 5453 

Cessna 182P IFR 
sælges eller udlejes. Evt. 
bygges med PA 28-140. 

Cykler 
til bil/fly/camping. Fra bærbar til 
køreklar på få sek. NEOBIKE 
lev. kompl. m. 3 gear, hånd
bremser, klokke, støtteben, 
pumpe og smart transporttaske 
m. skulderstrop. Vægt 12,2 kg. 
Mål foldet 70x28x55 cm. 

Stationeret på EKST. 

Tlf. 6226 1008 

Pris kun kr. 2.495,. 

Tlf. 3139 0883/4020 0883 

FLYVEINSTRUKTØRKURSER 

Husk sidste tilmeldingsfrist 
den 18. september. 

Bemærk! 
De psykologiske undersøge/ser 

skal være bestået! 

~ 
~ 

LUFTFARTSSKOL/IN 

Lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. T1f 32 82 80 69 I 32 82 80 63 

YHED NYHED NYHED NYHED NYHED NYH 

AVIATION CONSULT DENMARK 
v/Jørgen Madsen 

Tidligere Luftfartsinspektør i Statens Luftfartsvæsen 

Konsulentvirksomhed i forbindelse med køb og sal6, Import og Export 
af Transport-Commuter-Business samt General Av1ation luftfartøjer. 

Undgå kostbare forsinkelser på grund af manglende eller utilstrækkelig 
dokumentation for udstedelse af luftdygtighedsbevis. 

Ring eller fax for tilbud, 
-der kan være mange penge at spare, hvis fejlene opdages i tide! 

AVIATION CONSULT DENMARK v/Jørgen Madsen 
Lillevej 3, 3330 Gørløse . Tlf. : 4827 9899. Mobil: 2162 3631 

Pvt.: 4827 9225. Fax: 4827 9810. E-mail : aviaconsult@get2net.dk 

KX 155 - King transp. m/incoder. Garmin AYO. 
Centery HSI. egt. 4 x cht. lntercom, læder int. Bagagepods. 

Kr.290.000 

Denvar Aircroft, Per H. Kristensen - 40 IO 70 00 

li ;-æi 
zl z I RD EQUIPMENT c::a Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

li 41f1axå&909 
Svævefly PIK 20D 
PIK 200, fuldt instrumente
ret med faldskærm og 
lukket transportvogn. 
Pris kr. 110.000,-
Tlf. 5950 8852 

AA 1 Grumman søges 
Seriøse købere søger velholdt 
AA 1 Grumman. Andre typer 
i prisklasse 110-140.000 kr. 
har også interesse. 

Tlf. 2093 3209 el. 2212 3452 

Plper Seneca li Turbo sælges 
Velholdt privatforretnlngsfly PA 34/ 
200 T årgang 1975 med dlgilol 
Instrumentering, 2x760 rodloko• 
noler, autopilot, lntercom, komplet 
oflsnlngssystem, termostatstyret 
vormeanlæg. Pæn overall. Pris 
dkk. 495.000. Yderligere Informa
tioner på Ill. 38 74 11 81 • Larsen. 

Plper Cherokee sælges 
PA 38/140 årgang 1968 VFR er
hvarvsffy. King radio 720 k, VOR og 
Bendix ADF for nat-VFR. Crulse-pro
pel = 115 kl. Heloplakeret 1995. 
Nypolstrede sæder med nyt betræk. 
ResterhvervSIid på motor co. 1150 
+ 400. Pris dkk 139.000. 
Yderligere Informationer på 
Ill. 38 74 11 81 • Larsen. 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacho kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 
Tif. 4059 3059 

SPARTACUS FLY
finansiering 

RING 
97 72 5711 
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Skolen for Civil Pilot Uddannelse® søger 

teori instruktører 
til undervisning i B+I og/eller D teori 

i følgende fag: 

• Application 
• Aerodynamik 
• Aircraft/engines and systems 
,• Love og bestemmelser 
· • "'. Naviga_ ti~n · ,.-.. , . · _ _ . -

•' i if1A'Y'--~ .• • t., -
• Instruments og:avionics",; ; 
• Gen (FLT) 
• Meteorologi 

Interesserede bedes henvende sig til: 
Jan H. Christoffersen, chefinstruktør, 
Tlf. 46 40 13 56 
e-mail CHJOmaersk-pllot.dk 
eller skolens kontor for yderligere 
oplysninger. 

Skolen for civil ,e 
Pilot Uddannelse 

i 
Kone. CAT 

-Teoriafdelingen 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
www.roskilde-erhverv.com/cpu 

Har du husket 

====i-6-1=== 
Pilotuddannelse 

Teoriuddannelse 
til instrumentflyvning 

8/l+D teori, opstart 14. september 1 998 
Eksamen marts 1999 

Nu også 8/l+D teoriundervisning i Jylland 

Trafikflyyeruddannelse 1998/99 
skoling til instrumentbevis 

samt flermotorsskoling 

at tegne en individuel 
certifikattabsforsikring 

(Loss of Ucence)? AKU1tætelqoa 
Beecll Beechcraft 
llawlmr Scandlnavia A/S 

Hvis ikke - så rekvirer 
straks vores introduktions

og tilbudsmateriale ! 

Dansk Assurance Agentur I/S 

Vedbzk Strandvej 339 
OK-2950Vedbæk 

Tel . & Fax +-45 •5 66 25 29 
E-mail: doa@plp.dkneLdk 

FOR: 

PIioter, pilotelever.AFIS-operatører og 
flyveledere m.fl. 

ASW 19B 27 
sælges komplet instr. 

m. vogn. 
Henning Jensen 

6257 2044 
Knud Andersen 

6599 2158 

Kontorlokaler udlejes 
EKRK 

80 kvm. inkl. eget toilet/ 
køkken udlejes snarest. 

United Pilots. 

Tlf. 2048 5648 

FLYV• SEP.98 

7580 1018 
1981 Piper Seneca li for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN90 
GPS lied to HSI, Storrnscope. 
Fully de-iced, engines O hours 

since overhaul 
Phone t45 4614 18 00 
Fax+4546141801 

Aulhorized Raylheon Alrcraft Company 
Dealer for Scandlnavia and lhe Ukraine 

FLYV ÆRKSTED SÆLGES 
VIL DU VÆRE SELVSTÆNDIG? -Så er chancen her ... 

Vi sælger fuldt moderne hangar, bygget til f/yværksted. 

Hangaren er indrettet med lager, kontor, kantine, toilet, 
bad og omklædningsfaciliteter. Hangaren er fuldt isoleret og 

opvarmet samt udstyret med trykluftanlæg. Med hangaren kan 
leveres værkstedsudstyr /værktøj/jacks til de mest gængse flytyper 

under 5700 kg. Hangaren ligger på Esbjerg Lufthavn og 
rummer nemt to stk. King Air, Jetstream eller Metro. 

Henvendelse til Per Arpe, Tlf. 75 82 33 53 eller 20 47 47 97 
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LØSSALGSPRIS KR. 32 

Postbesørget blad 0900 KHC 

11201 KHC 0000086053 
FLYUEUABENETS BIBLIOTEK 

.JONSTRUPUE.J 240 , JOHSTRUP 

000 

2750 BALLERUP 2750 o 

Lær at flyve 
HER ER 
FLVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A:privatflyver-certifikat. B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certifikat af I klasse. l:instrumentbevis. IFR:instrumentflyvning. 
VFR=Sigtflyvning. PFT =periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG=nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NAT-VFR=tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INITIO:fra begyndelsen og frem III trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstrukløruddannelse. OMSKOUNG=typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Lufthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000Roskldø, Tlf. 46191422 
Bornholms IJÅthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikater, banneislæb. 
Speciale: US konverteringer, teori 9 og 10. 
Teori: NNVHF / IVHF / GEN Individuel Maori. 

ALLERØD FL YVESKOLE 
Allerød Flyveplads, 3450 Allerød 
TH. 48 17 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, BEG/N-BEG VHF, GEN, 
Moo;e. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej M, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, Instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG
VHF, GEN, morse. Teori: A, B/I og D. 
(lionsessionsihaver B/1 og D: Center Air Ground 5ehool) 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
Københavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 
TH. 46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airpoll, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
Lufthavnsvej 32, 4000 Roskilde, Uf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnllio, Instruktør, NAT-VFR, omskoling 
jethelikopter, PFT -A,B 

HEUFUGHT EAST 
Hangarve) E12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Uf.4619 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethehkopter lncl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 0515 
Teori : A. B/ I+ D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skofe/PFT: A, B, I, D, lwin, turboprop, instruktør, N-BEG-VFR, 
omskoling, simulator, bannerslæb. Speciale: US-konverteringer. 
Kommunikation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen for Civil Pilotudd 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
Lulthavnsvej 50, 4000 Roskilde • 
TH. 461915 55, fax 461916 50 

Karup, Uf. 9710 01 55, fax 9710 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, Nl. B/1, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Hasfewej 58, 4100 Ringsted 
TH. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehjul-og 
spinkursus 
e-mail: rf@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 46 19 16 30, fax 46 19 1115 
Teori: NI, B/1, D. (koncessionshaver B/1 og D:CAT) 
Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser I forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
lactors and !imitations, PFT-kurser samtal e former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, Uf. 75 33 23 88 
Teori: Bil, D, GEN, nyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre luftfartsuddannelser tilbydes efter 
aftale ATS·, AFIS· og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, IH. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 7812 
Skoleflyvning til A, Bog I samt omskoi ng og PFT. 
Teori til A saml N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Lufthavnsvej 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skollng, A, PFT, 1-motors omskoling 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnilio, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEG/BEG-VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæb/flyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn 
6400 Sønderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, Uf. 7516 05 85 
Tønder Flyveplads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

A/S HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lufthavn 
7190 Billund, Uf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR saml PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling til jethelikopter incl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NOR'DI FL YING A/S 
Aalborg afd.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 9817 3811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG-PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til alle cert. Twin, instruktør, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
(konssessionshaver B/I og D: FTS) 
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FLYVEVÅBNETS 818 0 E~ ,,, 
IKAROS FIYapa 

92 • FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 \ 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 

Nåh, endnu en almindelig håndholdt GPS ... 
BCL PA28R 
BEi C177RG 

Oa, ja - og en Pitts er bare endnu .!!t helt almindeligt en-motoret fly!) CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 
PR. 

TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
TACHO 
AIRB. 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-
GPS-92 er ikke en helt almindelig GPS - års erfaring er sammen 

med høj ydelse med til at styrke Garmins ry som verdens 
førende fabrik af håndholdte GPS · er. A, B, I & Twin skoling samt PFT. 

12 kanals parallelmodtager • Fuld world wide Jeppesen-database 
20 flightplans med op til 30 waypoints I hver 

Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT Fuel- og Trip planning 
255 gram ind. batterier (4 stk.AA) o.m.a. Vi kan tilbyde en virkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 
Cessna 172-1040,- incl. 25% moms PL bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 

AVIA RADIO AS Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 
Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN-46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

l ._ 

. -.. ~ l 
I 11! - • 

Piper 5aramga li HP 

Piper Seminole 

~- ~ .... ,--1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark, Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

. og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den 
bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

• A IR ALPHA AIRCRAff SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 
Tlf. 65 9S4 9S4 . Fax 6S 95S 476 

- Nu er den her!!! 

Den eneste 
I 998 Pi per Archer III 

malet i 1999 paint scheme og 
udstillet af New Piper Aircraft Ine. 

i brochurerne for næste år! 

Piper Malibu Mirage 
Denne Piper Archer III, OY-JM, 

er den sidste Archer, 

Piper Seneca V 

.........--------~,:-I 

~ 
111.. • • ,.;· ·:: • _, . 

PiperArrow 

-.------- \ 

~-~ 
• ✓ 

Piper Warrior III Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

som kan fås i år. Den er netop 
hjemkommet fra fabrikken 
og er klar til levering NU! 

-Skal den være din ... ?'!? 

Alle nye P1per fly bliver leveret med en udvidet to års "Spinner to Tai/" garanti, som gives af henholdsvis PIPER, 
Textron Lycoming, Te ledyne Continental, Hartzell Propeller og Bendix/King 

Dit lokale P,per Service Center vil kunne /ose ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og so fuldstændigt er det. 

FLYV• OKT.! 
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Fragtrute 
til Japan 
Lufthansa Cargo, SAS Cargo 
og Japan Airlines åbnede den 
21. september en direkte fragt
flyforbindelse mellem Frank
furt, Gate.borg og Osaka. Den 
beflyves en gang om ugen 
med en Boeing 747-200F fra 
Lufthansa, men fra næste år 
øges frekvensen til tre ugent
lige flyvninger. 

Den nye rute er den første 
treparts-aftale mellem de tre 
selskaber, men de har allerede 
et vist samarbejde to og to. 
Lufthansa Cargo og Japan Air
lines har siden 1969 haft en 
fragtrute mellem Frankfurt og 
Tokyo, og SAS Cargo og Ja
pan Airlines har siden apri l 
1996 arbejdet sammen om 
kapaciteten på et fragtfly mel
lem Goteborg og Osaka. To 
gange om ugen flyver en Boe
ing 747-200F, indlejet af SAS, 
mellem Skandinavien og Ja
pan via Sharaj i De Forenede 
Arabiske Emirater. 

Draken havari 

Al(R) opløst 
Aero International {Regional), 
et konsortium af Aerospatiale, 
Alenia og British Aerospace, 
er ophævet med virkning fra 1 . 
juli. 

Konsortiet, hvis navn for
kortedes Al{R), blev oprettet i 
1996 til markedsføring og salg 
af parternes regionale trafikfly, 
{ATR42ll2, Jetstream 31 /41 / 
61 og Avro RJ), men det var 
også hensigten at udvikle en 
ny familie sådanne {Airjet) til 
50/90 passagerer. Men det vis
te sig hurtigt, at moderselska
berne ikke var sindet at stille 
den nødvendige kapital {mere 
end en milliard USD) til rådig
hed, og konsortiet blev derfor 
opløst, inden arbejdet med Air
jet var kommet rigtig i gang. 

Udviklingen af Airjet fort
sætter imidlertid i ATR regi. 

loran 
fortsætter 
Department ofTransportation 
{det amerikanske trafikmini
sterium), Federal Aviation Ad
ministration og U.S. Coast 
Guard er ifølge Sport Aviation 
blevet enige om udsætte pla
nerne om at lukke loran stati
onerne med udgangen af 2000. 
Man regner nu med at holde lo
ran i gang til GPS "selective 
availability" er afskaffet, for
mentlig i 2006, og lukke endeligt 
ned i 2008. 

lslander 
som søfly 
Rass Aircraft i Huddersfield i 
England arbejder på en flyve
bådsudgave af Britten-Nor
man lslander. Allerede i 1995 
foretog man forsøg med en 
model i skala 1 :5 på en sø i 
Skotland, og Ross vil nu an
skaffe en brugt lslander og byg
ge den om til prototype med et 
bådformet skrog under krop
pen, løftede motorer, støtte
pontoner og større rygfinne. 

Produktionen skal begynde 
i 1999 i Shannon i Eire, og 
Ross regner med at bygge fem 
fly det første år og gradvis øge 
produktionen til 16 fly om året. 
Prisen anslås til 850.000 USD. 
Første ordre (på et fly) er fra 
Sounds Air (New Zealand), 
men Ross siger, at man des
uden har hensigtserklæringer 
på 30 fly. 

Malmo 
Aviation 
Det norske luftfartsselskab 
Braathen, der ejes 30% af det 
hollandske KLM, har købt Mal
mo Aviation for ca. 600 mio. 
SEK. I fjorkøbte BraathenTran
swede, nu Braathen Sweden. 

Malmo Aviation flyver rute
flyvning med 11 BAe 146-200 
og har sammen med Braathen 
Sweden 25 % af det svenske 
indenrigsmarked. Det flyver 
også på London, hvor man be
nytter London City Airport. 

AT-156 under lykkeligere omstændigheder i sommeren '92 og en af de sidste "re-unions" 
i Eskadrille 729'5 aktive historie. 

En af de to-sædede Draken, der blev eksporteret til U.S.A., har lidt en krank skæbne den 26. juni. 
AT-156 blev købt af Flight Test Dynamics, lnyokern, Californien og fløj på kontrakt for den 
amerikanske flåde på Østkysten med civil registrering som N156XD. Piloten, der var alene ombord, 
rapporterede om brændstofproblemer og forsøgte at lande på Naval Air Station Oceana, Virginia. 
På kort finale sprang han ud og klarede sig med mindre kvæstelser, mens AT-156 ikke var så 
heldig. Flight Test Dynamics har endnu en to-sædet og tre en-sædede Draken i hangaren. 
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737 fra 
Long Beach 
Boeing etablerer nu en sam
lelinje for Boeing 737 i den tid· 
ligere Douglas fabrik i Lon~ 
Beach ved Los Angelos. 

Det er naturligvis glædelige 
nyheder for medarbejderne 
Long Beach, der må forudse 
massefyringer pga afslutnin
gen i 2000 af MD-11 og MD-80, 
90 produktionen, men betyde1 
dog ikke mere små 1.000 ar· 
bejdspladser. 

Der er nemlig kun tale orr 
montage af tre fly om måneden 
ikke egetlig produktion. Vin
gerne kommer med lastbil frc 
Renton, kroppene med jernba 
ne fra Wichita. 

I Long Beach skal der ho
vedsagelig byges specialud 
gaver af 737, fx forretningsfly 

I forbindelse med den nye 
produktion skifter fabrikken 
Long Beach, der hidtil har bå 
ret navnet Douglas Produet! 
Division, navn til Lang Beact 
Division. 

Boeing planlægger fra an 
det kvartal 1999 en produktior 
på 24 Next Generation 73i 
om måneden, heraf 21 i Ren 
ton (Seattle), hvor man ogsi 
skal bygge tre 737 Classi< 
hver måned. 

RAF i Tyskland 
Royal Air Force har endnu t< 
flyvebaser i Tyskland, men di 
vil blive rømmet i løbet af nogh 
få år. 

Laarbruch i Rheinland me< 
to eskadriller BAe Harrier GF 
7 planlægges lukket med ud 
gangen af 1999. Tre år senen 
kommer turen til BrOggen ve1 
grænsen til Holland. Her e 
der stationeret fem eskadrille 
Panavia Tornado. 

Årsagen er bl.a. at Royal Ai 
Force har forladt koldkrigs 
konceptet til fordel for Rapi1 
Reaction Force, men også 1: 

man skal spare penge. 
Endvidere menes det a 

lavflyvningsrestriktionerne 
Tyskland har spillet ind. Side 
1991 har der været genere 
forbud mod flyvn inger unde 
1.000 fod; flyvning ned til 50 
fod vil dog blive tilladt ve 
uddannelsen af styrker til Re: 
pid Reaction Force. 
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Boeing 757-300 
Den 31. maj blev den første 
Boeing757-300 "rullet ud" af 
monteringshallen på Boeing
fabrikken i Renton ved Seattle, 
som vist på side 3 i julinumme
ret, og den 2. august var den 
på jomfruflyvning. 

757-300 er den hidtil læng
ste 757-model (kroppen er 
54,5 meter lang) og den kan 
medtage 240-289 passage
rer, afhængig af kabine-kon
figuration. Den er 7, 1 meter 
længere end 757-200, kan 
medføre 20% flere passage
rer og har næsten 50% større 
fragtrum. Rækkevidden er om
kring 4.000 miles (6.436 km). 

Programmet blev lanceret i 
september 1996 med en ordre 
på 12 fly fra det tyske Condor 
Flugdienst. lcelandair og Arkia 
lsraeli Airlines har også bestilt 
den lange 757. 

Den flyvning, der er nødven
dig for atfå flyet certificeret (ef
ter de amerikanske og de euro
pæiske regler), udføres med tre 
fly. 

Det er Boeings mål, at 757-
300skal sættes i drift 27 måne
der efter programstart, dvs. om
kring det kommende årsskifte. 

Pilotmangel 
Jyllands-Posten kunne den 20. 
juli fortælle, at gennemsnitligt 
var kun 49% af pilotstillingerne 
ved Flyvevåbnets kampeska
driller besat. 

Få dage efter meddeles det 
med Forsvarsministeriet som 
kilde, at pr. 30. juli var man ne
de på 37%. 

Men det blev værre endnu. 
I Jyllands-Posten af 4. august 
oplyser Flyvertaktisk Kom
mando, at pr. 1. august er be
mandingen kun 32%! 

Early Birds 
Early Birds, en af USA's mest 
eksklusive flyveforeninger, er 
opløst på grund af mangel på 
medlemmer. 

Foreningen, der en over
gang havde 598 medlemmer, 
var efterhånden nede på et, 
George Grundy, men han dø
de den 19. maj, 99 år gammel. 

Og der er ikke flere poten
tielle medlemmer. For at blive 
medlem af Early Birds skulle 
man nemlig have fløjet solo 
inden den 17. december 1916. 
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Raytheon 
Premier I 
Den 19. august blev den første 
Premier I "rullet ud" på Ray
theon Aircraft (ex Beech) iWi
chita, Kansas. Det er et tomo
toret jetforretningsfly med krop 
af komposit og vinger af metal. 
Det har plads til seks passa
gerer og kan flyves af en pilot. 
Kabinen siges at være højere 
og bredere end på konkurren
terne, og der er toilet. 

Flyets maximale rejsehas
tighed er Mach 0,8, rækkevid
den 1.500 miles (2.400 km). 

Typegodkendelse ventes 
næste sommer. 

Raytheon har allerede me
re end 120 bestillinger på det 
nye fly. (fllustration side 3) 

Non stop 
til Nairobi 
Kenya Airways får fra vinter
fartplanens ikrafttræden den 
30. oktober en non stop flyv
ning hver fredag mellem Nai
robi og København. 

Flyet afgår fra Nairobi kl. 
1120 og er i København kl. 
1810, hvorfra der er gode for
bindelser til de fleste destina
tioner i Skandinavien. Det afgår 
igen kl. 2100 og lander kl. 0725 
i Nairobi kl. 0725. Herfra er der 
direkte morgenforbindelser til 
en lang række destinationer i 
Øst-og Sydafrika og til Sey
chellerne. 
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Lindtorp 
privatiseret 
Struer og Holstebro kommu
nervil ikke længere bruge kom
munale midler på drift og ved
ligeholdelse af Lindtorp flyve
plads. 

Den ejes fortsat af de to 
kommuner, men det økonomi
ske ansvar er overgået til bru
gerne, repræsenteret af UL
klubben, faldskærmsklubben , 
motorflyveklubben, svævefly
veklubben og modelflyveklub
ben. De har dannet en fælles 
flyvepladsforening, efter krav 
fra de to kommuner, der kun 
vil have en part at forhandle 
med, og den 24. august un
derskrev man en låneaftale for 
pladsen. Den løber over 20 år. 

Storebælts
effekten 
I halvårsberetningen for Kø 
benhavns Lufthavne AS/S 
hedder det: 

Som følge af storkonflikten i 
april og maj viser udenrigstra
fikken i Københavns Lufthavn 
Kastrup for 1. halvår 1998 kun 
beskeden stigning i forhold ti I 
samme periode sidste år med 
vækst på 0,8% i antal passa
gerer og 0,9% i antal operatio
ner. 

Udover storkonflikten har 
åbningen af Storebæltsforbin
delsen samt indførsel af afgift 
på indenrigsflyvninger påvir
ket indenrigstrafikken, der for 
første halvår 1998 viser et fad 
i antal passagerer på 23,3% 
og 15,8% i antal operationer. 

Den samlede passagertra
fik viser således et fald i forhold 
til sidste år på 3,5% til 7,9 mio. 
passagerer, mens antal ope
rationer viser et fald på 2,9% 
til 135.185 operationer. 

A~ nt hus 
• /\ i kalenderen . . 
Årets højdepunkt for fly-interesserede I Danmark er utvivl
som Flyvevåbnets "Åbent Hus" -arrangementer. Foruden at 
holde lidt øje med hvad ens skattekroner bruges til, er der 
basis for en familieudflugt ud over det sædvanlige (husk 
ørepropper til de mindste og hunden i pension). Flyvertaktisk 
Kommandos planlægning for de næste fire år er: 

1999: Flyvestation Karup 13. juni 
2000: Flyvestation Skrydstrup 11.juni. Flyvevåbnets 50 års 

jubilæum, stort flyveshow planlægges. 
2001 : Flyvestation Aalborg 10. juni 
2002: Flyvestation Værløse 9. juni 

I ØVRIGT 
Generalmajor Marion E. Garl, 
U.S. Marine Corps, døde den 
28. juni, 89 år gammel. Han 
havde 18,5 luftsejre under An
den Verdenskrig, 126 kamp
missioner i Vietnam-krigen og 
ca. 14.000 flyvetimer. I 1947 
satte han verdensrekord i ha
stighed (1.046 km/t) med en 
Douglas Skystreak. 

Kontorbygningen i Køben
havns Lufthavne Kastrup 
kontorbygning i Kastrup, der 
blev opført 1949 til DDUSAS, 
men i en årrække har rummet 
administrationen af Køben
havns Lufthavne A/S, er ble
vet revet ned for at give plads 
til den kommende Terminal 4. 
Det samme er tjenesteboli
gerne fra 1930, og snart kom
merturen til Hangar 1 (1949). 

Fairchi/d Dornierstandser 
produktionen af Do 228 efter 
have bygget 240 siden 1981 . 
Licensproduktionen i Indien 
fortsætter. 

El Al, det nationale israel
ske luftfartsselskab, har købt 
to Boeing 767-200ER af Air 
France og har dermed seks 
af denne type. 

Fairchild Dornierhar mod
taget en bestilling på 1 0 328 
JET fra Modem Air, et nyeta
bleret tysk selskab med hjem
sted i Zweibrucken, Saarland 

Copenhagen Airport Hi/
ton, et firestjernet hotel med 
375 værelser, skal opføres i 
Københavns Lufthavn Ka
strup, af Monberg & Thorsen 
A/S og Hoffmann & Sønner 
A/S. Det skal stå færdigt sidst 
i 2000. 

Pilatus Britten-Norman 
flyfabrikken, der hidtil har væ
ret ejet af den schweiziske 
Oerlikon Buhrle koncern, er 
blevet solgt til Litchfield Con
tinental og hedder nu atter 
Britten-Norman. 

GrønlandsflysBoeing 757 
skal fremover flyve i weeken
derne for Larsen Rejser, især 
til Goa og Thailand. 

American Airlines har be
stilt yderligere 15 Boeing 777-
200 ER (Extended Range) 
med Rolls-Royce Trent 800 
motorer. De skal leveres fra 
marts 2000 til august 2001. 
Salget af Model 777 er her
med oppe på 407. 
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Europa nr. 500 
Royal Navy Sea Harrier og Lynx pilot Carl Downing har netop 
købt kit nr. 500, oplyser Europa Aircraft Company Ltd. i Eng
land. Omkring 80 Europa samlesæt er flyvende i 29 lande 
verden over. Europa XS er udstyret med en turboladet Rotax 
914T, der giver en topfart på ca. 320 km/t. I XS'eren er skroget 
blevet ændret så der nu er plads til piloter på op til 1,93 m. 
Tankindholdet er øget til 15,4 imperial gallons og med en 7,6 
gallons hjælpetank kan der flyves en strækning på over 1.000 
nm. 
Yderligere oplysninger fås hos Europa Aircraft Co. North 
Yorkshire Y062 6NR, England. Tlf. +44 17 51 43 17 73, fax 
+4417 51431706. Homepage:www.europa-aircraft.com. 

'!"'°'' .......... ////. 

Konstruktøren Ivan Shaw i en specialmalet Europa nr. 500. 

Flyforsikring 
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Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

-~------ -

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tlf.: 31 21 21 21 

lcelandair 
justerer 
lcelandairs ledelse har beslut
teten række justeringer i sit ru
tenet på baggrund af den ned
gang i fortjenesten pr. passa
gerkilometer, som mange luft
fartsselskaber har oplevet de 
senere år og som for selska
bets vedkommende betyder et 
driftsunderskud for første halv
år af 1998 på 21 mio. USD. 

Den væsentligste ændring 
er at ruten mellem Island og 
Luxembourg lukkes pr. 9. janu
ar næste år. Til gengæld øges 
trafikintensiteten mellem Is
land og Paris og mellem Is
land og Frankfurt. Endvidere 
nedlægges indenrigsruten 
mellem Reykjavik og Husavik, 
og i New York vil man lade 
andre selskaber stå for fly- og 
passagerhandling. 

Lukningen af Luxembourg
ruten var en følelsesmæssig 
vanskelig beslutning for lce
landair. Da Loftleidir, der sene
re opgik i lcelandair, i 1955 in
troducerede lavpris mellem 
Europa og USA, skete det af 
trafikpolitiske årsager med Lu
xembourg som europæisk en
destation, og gennem 1960'
erne og 1970'erne fløj mange 
via den lille stat for at komme 
billigt til USA .. 

Siden har alle luftfartssel
skaber fået lavpriser, og lce
landair har også påført sig selv 
konkurrence med hyppige for
bindelser fra Paris, Frankfurt og 
andre centraleuropæiske byer. 

Lockheed 
C-130J 
Hercules 
Den første af de 25 Lockheed 
C-130J Hercules, som Royal 
Air Force bestilte i 1995, blev 
leveret sidst i august og er nu 
på prøveflyvningscentret Bos
combe Dawn, inden den over
drages til Royal Air Force. Og
så fly nr. 2, der leveres sene
re på året, skal medvirke i mod
tageprøverne, der afsluttes i 
begyndelsen af 1999. 

Leverancerne af den nye 
model af Hercules er mere end 
to år forsinket på grund af tek
niske og certificeringsmæssige 
problemer, men de sidste til 
Royal Air Force ventes nu af
leveret i begyndelsen af 2000. 

Numre i 
Kastrup 
Den 1. september fik termina
lerne i Københavns Lufthavn 
Kastrup numre, fra 1 til 4. 

Terminal 1 har hidtil heddet 
Indenrigsterminalen, Terminal 
2 Udenrigsterminalen. Terminal 
3 er den nye, der blev taget i 
brug samme dag og som i op
førelsesfasen har været be
nævnt Stationsterminalen. En
delig bliver Terminal 4 betegnel
sen for den terminal, der skal 
opføres til brug for SAS og part
nere der hvor Gamle Luft
havnsgård og Hangar 1 nu lig
ger. 

En afårsagerneeratderom 
føje år på grund af EU vil være 
udenrigspassagerer, der kan 
behandles ganske som inden
rigspassagerer og at man til 
den tid snarere vil skelne mel
lem Schengen- og Non-Schen
gen-passagerer. Desuden er 
det hensigten at flytte SAS in
denrigsfly fra Terminal 1 tilTer
minal 4, da indenrigsruterne nu 
efter åbningen at den faste Sto
rebælts-forbindelse hovedsa
gelig virker som føderuter. 

Veteranfly 
havareret 
KILLER CAT, den engelske 
Catalina, som vi omtalte i april
og majnumrene, havarerede i 
Southampton Water den 27. 
juli. To af de ombordværende 
18 personer omkom. 

En engelsk-ejet Fairchild 
Cornell havarerede i forbindel
se med De Havilland Moth ral
lyet iWoburn i England den 15. 
august. Piloten omkom. 

I Frankrig havarerede en to
sædet North American Mus
tang ved Nantes den 24. juli. 
Pilot og passager omkom. 

Dagen efter gik det ud over 
en original Bleriot XI, da Louis 
Bleriot, sønnesøn af flyvepio
neren, af samme navn, ville 
gentage sin bedstefars flyv
ning over Kanalen på 79 års 
dagen. Han havarerede i en 
sø, endnu før han havde nået 
den franske kyst, muligvis pga 
problemer med vingevridnin
gen. 
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SAS 
vinterprogram 
SAS vinterprogram, som træ
der i kraft den 25. oktober, in
deholder en kraftig ekspan
sion af hovedstadstriangelen. 
Kapacitetsproblemer i Oslo
Fornebu har betydet, at man 
ikke har kunnet udvide ruten 
Oslo - Stockholm i den grad, 
man gerne ville, men med åb
ningen af den nye Oslo-luft
havn Gardermoen den 8. okto
ber bliver der nu mulighed for 
yderligere fire daglige forbin
delser, så man kommer op på 
19 rundture hver dag. 

I hovedstadstriangelen bli
ver der yderligere 14 afgange, 
fx får Oslo - København to ek
stra daglige rundture, Stock
holm - København en. 

I Europa vil den største sats
ning ske på London. Her åbnes 
en ny rute mellem København 
og Stansted med to daglige 
afgange, og på den eksiste
rende rute mellem Stockholm 
og Stansted øges antallet af 
daglige afgange fra to til tre. 
Målsætningen er, at alle tre 
skandinaviske hovedstæder 
skal have tre daglige ture til 
Stansted. 

Vintertrafikprogrammet in
debærerogså, at der åbnes en 
rute mellem Stockholm og Chi
cago med en daglig forbindel
se. Samtidig ændres tidtabel
len på den nuværende rute 
København - Chicago. Det be
tyder en ekstra morgenafgang 
fra Stockholm og eftermid
dagsafgang fra København. 

På ruten København - New 
Delhi, der har haft positiv ud
vikling, udvides antallet af 
ugentlige afgange fra fire til fem. 

Den totale ekspansion i 
trafikprogrammet er 4%. 

SAS og Boeing 
737-600 
Den 25. oktober sættes SAS 
første Boeing 737-600, SE
DNM BERNT VIKING i kom
merciel drift på ruten Stock
holm - Paris. Den næste ind
går i SAS trafikprogram fra den 
23. november og skal på da
gen flyve fra både København 
og Oslo. 

Inden årets udgang vil SAS 
have otte i drift. 

SAS har siden 1995 bestilt ] 
i alt 55 Boeing 737 til en værdi J 
af 12 mia. SEK. De skal leveres i 
frem til sommeren 2002. Des
uden har SAS option på 40 fly. 

Boeing 737-600 skal er
statte Fokker F.28 og forskellige 
DC-9 versioner. Imidlertid har 
-600 ikke samme kapacitet 
som DC-9-81, som SAS har ot
te af, og man harderforfornylig 
besluttet, at 12 af Boeing'erne 
skal være af de større versioner 
,-700 og -800. 

Business Class kabinen får 
tre sæder på den ene side af 
midtergangen, to på den an
den, mens der i Economy Class 
bliver tre sæder på hver side. 
Sæderne bliver fleksible, såle
des at det er let at skifte mel
lem forskellige kombinationer. 

I indenrigsversionen får 
737-600 plads til 116 passa
gerer og i udenrigsversionen 
91-103. For737-700ertallene 
henholdsvis 130 og 103-117 
og for 800 henholdsvis 160 og 
130-148. 

SAS har i dag 16 Fokker 
F.28, som alle skal skiftes ud 
med Boeing 737-600 inden 
næste års vintertrafikprogram. 
Det samme gælder de fire DC-
9-21, der fortsat indgår i SAS
flåden. Udfasningen af DC-9-
41 begynder i sommeren 2001 
og skal være afsluttet inden 
sommeren 2002. 

Pilottræning i Canada 

BAeHawk. 

Den 7. september indgik Danmark og Canada en aftale om pilot
uddannelse af piloter til Flyvevåbnet fra år 2000. 

Aftalen løber over 20 år og i første omgang skal der uddannes 
seks piloter om året, idet den nuværende uddannelse ved Euro 
NATO Joint Jet PilotTraining Program i USA fortsætter, men skal 
genforhandles i 2005. 

Uddannelsen efter det canadiske NFTC-program (NATO Fly
ing Training in Canada) administreres af Bombardier-koncernen 
og varer 17 måneder. Flyvetiden er ca. 250 timer på Raytheon T-
6 Texan og BAe Hawk. Uddannelsen afsluttes med omskoling til 
F-16, men det foregår i dansk regi og i Danmark. 

Danmark er det første land, der køber uddannelse efter NFTC 
programmet. 

Aftalen blev underskrevet i forbindelse med Farnborough fly
veudstillingen af chefen for Flyvertaktisk Kommando, general
major Kurt Ebbe Rosgaard. 

Challenger leveret 
Den første Canadair Challen
ger til Flyvevåbnet ankom til 
Flyvestation Værløse den 1. ju
li. Den erstatter den Gulfstream, 
der havarerede ved Vagar. 

Flyet er indlejet til septem
ber 1999, hvor den Challenger, 
Flyvevåbnet har købt, skal le
veres. Det har hidtil været civilt 
indregistreret som N604DD, 
men flyver nu med det militære 
nummer C-066. Flyvevåbnets 

egen Challenger får nummeret 
C-080. 

Typebogstavet C har tidli
gere været benyttet af Repu
blic RF-84FThunderflash, der 
var i tjeneste fra 1957 til 1971. 

C-066 blev delvis opera
tionel den 1. september, skri
ver FOV Nyhedsbrev, og var 
på sin første opgave i Dan
mark den følgende dag. 

Da flyet er bygget til civil an
vendelse, har det ikke instal
leret navigations- og kommu
nikationsudstyr til fiskeriin
spektion og miljøovervågning, 
men bruges udelukkende til 
transportopgaver. 

I første omgang er fire pilo
ter og to teknikere blevet om
skolet til Challenger. Det fore
gik i Canada, hvor flyet er byg
get. 

Flyvevåbnets Canadair Chal
lenger fotograferet på Farnbo
rough-udstilfingen. 
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Lockheed Constellation N494TW 
ankommer til Roskilde. 
Foto: Knud Larsen 

Lockheed Constellation 
At Knud Larsen 

Den 2. september kom Lock
heed Constellation N494TW til 
Roskilde. Connie, som denne 
type ofte betegnes, har siden 
den 2. juni deltaget i en række 
air shows i stort set alle euro
pæiske lande. I slutningen af 
oktober er sæsonen slut med 
deltagelse i et air show i Te
xas, USA. 

16.000 timer i USAF 

I USAF, hvortypebetegnelsen 
er C-121, fik den registrerin
gen 48-609 og fløj direkte fra 
fabrikken i Burbank, Californi
en den 31 . december 1948 til 
Westover Air Force Base i 
Massachusetts, USA. Luftbro
en til Berlin var i gang, og der 
skulle bruges mange forsynin
ger. 48-609 fløj store gods
mængder fra Westover til 
Frankfurt i Tyskland, hvor det 
blev læsset over i mindre fly. 

Efter luftbroens afslutning i 
1949 blev 48-609 fløjet tilbage 
til fabrikken, hvor den fik mon
teret radar og blev ombygget 
tilVIP-fly til bl.a. udenrigsmini
steren John Foster Dulles. I en 
periode på 20 år fløj den som 
VIP-fly for generaler, ambas
sadører mv. indti l den blev 
pensioneret i 1969. 

Sprøjtefly 

Et civilt firma købte flyet i 1970 
og Connie fløj de næste 15 år 
som sprøjtefly over de cana
diske skove. I lastrummet var 
der indbygget en tank på 3.000 
US gallons. I 1984 købte skue
spilleren John Travolta flyet med 
henblik på at restaurere det, 
men han kom aldrig i gang og 
solgte det i 1987 videre til Vern 

En del mennesker var mødt op 
for at vinke farvel til Connie, der 
skulle på besøg i Stockholm/ 
Bromma. Foto: Aerodan Luft
foto 

Connie har reverserbare pro
peller på alle fire motorer og 
kan klare sig på forholdsvis 
kort baner. Foto: Knud Larsen 

Raeburn. En del af de penge 
han havde tjent i EDB-branc
hen brugte han på istandsæt
telsen, bl.a. blev der brugt US$ 
100.000 bare til at forny cock
pittet, der nu er meget tæt på 
originaludgaven. 

I 1992 var flyet restaureret 
og har siden deltaget i en mas
se air shows, omkring 150-200 
flyvetimer årligt. 

Kaptajn Frank Lang, der 
hvert år deltager i air shows i 6-
7 måneder, har fløjet Constel
lation i 46 år. Det er blevet til 
8.500 timer på typen, men der 
har også været tid til at flyve 
andre typer, fx. Douglas DC-3, 
DC-4, DC-6 og DC-7, så log
bogen viser i alt 37.500 timer 
på ca. 50 år. • 

Data 
Lockheed L-749A Constella
tion 

Motor: 4 stk. Curtiss-Wright 
Cyclone R-3350 på hver 
2.500 hk 

Længde: ................. 28,5 m 
Spændvidde: .......... 36,9 m 
Højde: ....................... 6,7 m 
Brændstof: ............ 22.000 I 
Motorolie: ................... 780 I 
Rækkevidde: ....... 6.920 km 
Rejsehastighed: ....... 265 kt 
Startdistance: ....... 1.150 m 
Landingsdistance: ... 700 m 
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Farnborough 
International '98 

Bombardiers netop certificerede Global 
Express deltog i flyveopvisningen. Her 
er den umiddelbart efter en kortbane
start. 

Tekst og foto: Knud Larsen 

lette års arrangement marke
·ede 50 års jubilæet for dets 
ilstedeværelse på Farnborough 
.ufthavn. SBAC (Society of 
3ritlsh Aerospace Companies) er 
arrangør af denne kæmpeudstil
ing med tusindvis udstillere i 
ire store haller og ca. 150 fly på 
1dstllling og opvisning. Der var 
nasser af nyheder som vi vender 
ilbage til i de kommende numre. 
-ter er blot en forsmag. 

Bombardiers 74-sædedede Havilland Dash B-0400 turboprop havde afbrudt testprogram
met i Wichita for at deltage i udstillingen. SAS Commuter har afgivet ordre på 17 af denne 
type og har en option på yderligere 18. Levering fra 1. november 1999. 

3oeing Sikorsky RAH-66 Comanche kamphelikopteren ankom i en 
.ockheed C-5 Galaxy og var for første gang offentlig tilgængelig. Co
nanche er en såkaldt .stealthu-kamphelikopter, hvor bl.a. udstødnin-
1en er ført ud gennem porte i halebommen så varmeafgive/sen mind
ikes. 

ATR 72 til Cimber Air 
Jørgen Nielsen, Cimber Airs administrerende direktør, under
skrev den 11. september på Farnborough Air Show en aftale 
med det fr ansk-italienske ATR konsortium om udskiftning af 
to af selskabets ATR42-300 med to af den forlængede udgave, 
ATR72, der tager 64-74 passagerer mod max 50 i ATR42. 
De to nye fly skal leveres i februar og marts 1999. 

Samtidig tegnede Cimber option på endnu to ATR72-500. 
ATR72 skal indsættes på afgange, hvor der i dag ikke er til
strækkelig kapacitet. København-Berlin er en af de ruter, hvor 
ATR72 vil få fast plads, og desuden vil typen blive sat ind på de 
fyldte afgange på danske indenrigsruter og på ruten Kiel-Frank
furt. 

Efter leveringen vil Cimber Airs ejede flåde bestå af to ATR72 
500, tre ATR42-500 og to ATR42-300 med en gennemsnitsalder 
på godt fire år. Hertil kommer seks indlejede ATR42-300. 
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Terminal 3 taget i brug 
Af Hans Kofoed 

SAS er ubestridt den største operatør i Københavns Lufthavn Kastrup. 
Med sine partnere tegner det skandinaviske luftfartsselskab sig for 
omkring 65% af trafikken, og meget af den er transfer mellem SAS fly 
eller SAS og partneres fly. For at skabe så korte transfer-tider (og 
afstande) som muligt er SAS og partneres afgange, dog ikke SAS 
Commuters, nu samlet i den nye Terminal 3, der blev officielt indviet 
den 29. august og har kostet ca. 600 mio. kr. 

Med den har lufthavnen en kapacitet på 25 mio. passagerer årligt, og 
det regner man med at nå i 2005 (i 1997 var der 17 mio.). 

Milepæle 
Projektet blev besluttet i marts 
1995 og byggeriet begyndte i 
august 1996. Ibrugtagningen 
er sket etapevis. 

Den 7. juli (i år) åbnede an
komstområdet for alle passa-

gerer fra udlandet, den 1. sep
tember airside delen af termi
nalen, dvs området efter sik
kerhedscheck, med 14 nye bu
tikker. Samme dag tog SAS sin 
nye Business Class Lounge i 

brug . Det er Europas største, 
3.000 kvadratmeter, fordelt på 
to etager. 

Den 23. september flyttede 
SAS og partnere al check-in 
til terminalen, og den 27. sep-

tember indviedes den nye un
derjordiske jernbanestation. 
Den blev åbnet for offentlighe
den dagen efter. 

De sidste datoer indtræffer 
efter at dette nummer af Flyv 
er gået i trykken og opgives 
derfor med forbehold for sidste 
øjebliks forsinkelser, om end 
det forekommer lidet sandsyn
ligt. Forårets konflikt på ar
bejdsmarkedet var ellers ved 
at øde læge tidsplanen for byg
geriet, men det klarede man 
ved at indsætte ekstra res
sourcer. 

Arkitektur 

Terminal 3 er tegnet af arkitekt
firmaet Vilhelm Lauritzen, der 

_ _.•• 

,..li=inger.7_.--' 

' 
SPECIALBUTIKKER: BARER OG RESTAURANTE 

·····························................ ... .. 

RngerD : 
Nordvest 
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-
Specialbutikker 

Restauranter og barer 

Toldfrie butikker 

Servicetilbud 

Servicefaciliteter 

Kiosk 
Fnsor Cho Cho Cho 
1nw"r 
BitOnllee-Q 

. Shirts & Ties 
Hugo Boss koncept store 

: R.,,..iShopping 
· Art & Crak Shop 

Mid<ey's Wortd 
LEGO 
T ake Off Multitronics 
Kiosk 
Foodnir 
Vides endnu iidu, 

I 
Cafe Select 
Frank's De!I 
Gino's Pasa Basta 
Frank's Deli 
H.C. Andersen, Burger King , 
Cafe Karen Blixen 

TOLDFRIE BUTIKKER: 
0-0,ue Shop 
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også stod for lufthavnens an
den terminal fra 1939 (nu Gam
le Lufthavnsgård) og den tred
je fra 1960 (nu Terminal 2). 

Den har et 228 meter langt 
tag, udformet noget i retning af 
Concordes vinger, og der er 22 
meter til loftet. Bygningen er på 
i alt 44 .000 kvadratmeter, 
hvortil kommer to parkerings
kældere på yderligere 30.000 
kvadratmeter med en kapaci
tet på 1 .1 00 biler. 

Endvidere er der vejfor
pladser på begge sider af ter
minalen på i alt 14.000 kva
dratmeter til busser, hyrevog
ne og kortvarig afsætning (kys 
og kør) . 

Delta-vingen strækker sig 
helt ud på den anden side af 

ETILBUD: 
,t/Pianer 
tCar 

1vns0 pari<ering 
nk 
llletsalg 
>Hietsalg 
nk 
lUreauer 
~efund 

EFACILITETER: 
,ntrol Vest 
,m 
"-nival 
:ontrol 
nationsa 
lrrival 
,ntrol Øst 
ng Point 
:or til P7 og toiletter 
k~n automater og telefoner 
i Information 
:or til P6 og toiletter 
,g til Security balkon 
k-ln 
ie til H.C. Andersen. Burger King og Pina Hut 
<-in automater og bag drop 
x,r til perroner 
ie til perroner 
onride 
,e til nordside Ellehammersvej 
:oppested 
:ter 
, information 
onride 
kib 
:e CenterC 
ang dl Paskontrol Øst 
.ounge 
:or til P7 og tolletter 
,e tll Stueetaie 
<-In automater 
ity 

,ng "Udgang 

11: Københavns Lufthavne A/S 
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Ellehammersvej. Her opføres 
Capenhagen Airport Hilton 
hotel, og der bliver direkte og 
overdækket adgang fra hotel
let til terminalen. 

Indretning 

I terminalens spids har DSB et 
rejsecenter, og her finder man 
også nedgangen til den under
jordiske jernbanestation. 

Fortsætter man fremad, 
kommer man til det egentlige 
afgangsområde, hvortil der 
også er adgang fra døre i beg
ge sider af terminalen. Her er 
der i alt 29 check-in pulte, hvor
af SAS disponerer over de 26, 
OAL (Other Air Lines) over de 
øvrige. Endvidere er der 13 
SAS check-in automater. 

I ankomstområdet, som be
nyttes af passagerer fra samt
lige selskaber, er der fem en
kelte og to dobbelte bagage
bånd - tidligere var der fire. 

Og området, hvor rejsende 
kan mødes med slægt og 
venner, er nu på 1.800 kva
dratmeter, dvs. dobbelt så stort 
som det gamle. 

Jernbanen 

DSB regner med at 30% af pas
sagererne vil benytte tog til og 
fra lufthavnen, hvilket med den 
nuværende trafik svarer til 5 
mio. om året. Hertil kommer så 
pårørende m.v. og ansatte i luft
havnen. Rejsetiden fra Køben
havns Hovedbanegård bliver 
kun 12 minutter (med stop i 
Tårnby). 

Det er Kystbanen (Køben
havn-Helsingør), der forlæn
ges til lufthavnen. Den har tog 
hvert 20. minut, og desuden 
bliver der et tog i timen til Ros
kilde. Senere kommer der fle
re tog, og måske bliver den kø
benhavnske Metro ført helt ud 
til lufthaven (den sidste stræk
ning er endnu ikke vedtaget). 

Og når den faste Øresunds
forbindelse åbner, kommer der 
tog til Sverige. Til gengæld op
hører "flyvebådene" mellem 
lufthavnen og Malme, og luft
haven kan så ikke længere 
prale med at være den eneste 
i verden , der betjenes af lan
devej, skinnevej og søvej! • 

Cimber har flot regnskab 
Cimber A/S havde i regn
skabsåret 1997/98 en omsæt
ning på 521 mio. kr. mod 426 
mio. året før, svarende til en 
vækst på 22%. I løbet af de 
sidste to regnskabsår er 
omsætningen øget med 72%. 

Årets resultat før ekstraor
dinære poster, avance ved salg 
af anlægsaktiver m.v. er et 
overskud på 22, 1 mio. kr. mod 
20,3 åretfør. Årets nettoresultat 
er et overskud på 22,4 mio. kt. 
mod 34,3 mio. året før. Sidste 
års nettoresultat indeholdt 
avance ved salg af fly. 

Egenkapitalen udgør 180 
mio. kr. svarende til en soli
ditetsgrad på 36 %. 

Trods åbningen af den fa
ste togforbindelse over Sto
rebælt og skatten på in
denrigslufttrafik øgedes pas
sagertallet på Cimbers dan
ske ruter med 11 %. Det sam
lede antal passagerer inkl. 
charter udgjorde godt 717.000, 

Tre år i tal 

Hele 1.000 kr. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Resultat før renter 
Årets resultat 

Balancen 
Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 
Aktiver i alt 
Egenkapital 

1997/98 

521.034 

28.474 
22.439 

339.077 
168.144 
505.221 
180.070 

svarende til en forøgelse på 21 
% i forhold til året før. Målt i 
solgte passagerkilometersteg 
trafikken med 34 %, mens an
tallet af udbudte passagerkilo
meter steg med 36 %. 

Produktionen er gennem
ført med 15 % flere fly og 21 % 
flere medarbejdere. 

Flåden er udvidet fra gen
nemsnitlig 10, 7 ATR42 i 1996/ 
91 til 12,3 i 1997 /98. Udnyttel
sen af flåden, målt i flyvetimer 
pr. enhed, er forøget med 13 % 
i forhold til året før. 

Det gennemsnitlige antal 
medarbejdere var 251 mod 
208 året før (og 159 endnu et 
år tilbage). Produktionen pr. 
medarbejder, målt i udbudte 
sødekilometer, steg med 13 %. 

Til moderselskabet Cimber 
Air Holding udbetales 10,3 mio. 
i udbytte, der delvis erlægges 
ved at overdrage fast ejendom 
samt aktierne i Cimber Air Data 
A/S til Cimber Air Holding A/S. 

1996/97 1995/96 

428.240 303.116 

25.428 12.779 
34.342 19.687 

411.651 402.238 
134.109 104.980 
545.760 507.218 
168.539 159.107 

Dansk Flyvehlstorisk Forening, 
lokalafd. K•benhavn 
Onsdag den 21. oktober kl. 1930 
i foredragssalen på Svanemøllens Kaserne, bygning 23: 
Causerende foredrag ved major i Flyvevåbnet 0. Eriksen 
over emnet: Her er mit liv. 

Onsdag den 18. november kl. 1930: 
Foredragsaften med film og lysbilleder ved lærer Ole 
Schelde: Raketteknologiens udvikling i Tyskland 1936-45. 

Onsdag den 16. december kl. 1930: 
Medlemsmøde og juleafslutning med film og lysbilleder: 
''The Royal International Air Tattoo, RAF Fairford, 25-26. July 
1998 ved SNSG E. Thingbo og SNSG J. Wistrøm. 

Københavns Flyvehistoriske Selskab 
Onsdag den 14. oktober kl. 1900 i Auditoriet, Tycho Brahe 
Planetarium i København, filmaften. 
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Danmarks Flyvemuseum 
flytter til Helsingør 
Foto: Oluf Eriksen 

DC-3 Sven Viking 
og Gloster Meteor 
461 er ankommet til 
Helsingør. Jan Larsen i færd med at nedta 

skalamodellerne af trafik 

Fairchild Cornell samt et par 
S-55 rotorblade undervejs. 
I baggrunden ses Billund 
Svæveflyveklubs bane. 

Ellehammers værksted er pakket og forventes 
genopstå i nogenlunde samme forr 



~ Piper Malibu Meridian 
Det nye fly fra Piper fabrikken 
blev præsenteret for offentlig
heden den 13. august og alle
rede otte dage senere var det 
i luften for første gang. Flyet, 
med typebetegnelsen PA-46-
400TP, er udstyret med en Pratt 
& Whitney Canada PT6A-42A 
turboprop-motor neddroslet til 
400 hk i startydelse og 350 hk 
op til 30.000 fod. Motoren træk
ker entrebladet Hartzell propel 
med en diameter på 208 cm. 

Instrumentpanelets dataskærme viser alle oplysninger for flyve- og motorinstrumenter. 

Flyet med registreringen 
N400PT erdetførste affire pro
totypefly der indgår i afprøv
ningerne frem til år 2000. Første 
levering forventes at ske i 2. 
kvartal 2000. New Piper har i 
øjeblikket 90 ordrer på flyet, der 
koster USD 1,35 mio. 

Meridian er ny udgave af 
Malibu Mi rage, der fortsat pro
duceres. Meridian har som Mi
ragen seks sæder og tryk
kabine, men har fået stempel
motoren udskiftet med en tur
bopropmotor, der giver en rej
sefart på 262 kt i 30.000 fod. 
Med denne hastighed er ræk-

kevidden 1.721 km med 
brændstofreserve på 45 min. 
Tankindholdet er forøget til 644 
I. 

Elektronik 
Meridian bliver udstyret med 
glass cockpit. Elektronikfirma
et Garmin, der er mest kendt 
for GPS-modtagere, har leve
ret et navigations/kommunika
tionssystem (GNS 530) med 

12-kanalers GPS med moving 
map, VOR, LOC/GS og enVHF 
kommunikationsradio med 
8,33 kHz frekvensafstand. Alle 
oplysningerne vises på en stor 
farveskærm. Autopiloten S
Tech 550 er koblet til GNS 530 
og kan arbejde med alle signa
ler fra denne. Farvevejrradaren 
ROR 2000 er fra firmaet Allied 
Signal (Bendix/King). 

Overvågning af motorens 
funktioner sker ligeledes på 

LCD-skærme, hvorværdierne 
vises både i analog og digital
form. Samme firma (Meggitt 
Avionics, Ine.) har også frem
stillet et elektronisk system til 
visning af alle flyveinstru 
menterne. Der er fuld dobbeltin
strumentering. 

Dansk importør er Air Alpha 
Aircraft Sales, Odense Luft
havn tlf. 65 954 954. New Pi
per's hjemmeside findes på 
adressen www.newpiper.com. 

JEPPESENS 60 års IFR-erf aring skaber tillid! 
fS-200 F~y simulator 
Jeppesen FS-200 giver en meget præcis oplevel
se af det rigtige flys opforsel i luften og en næsten 
fotografisk gengivelse af instrumentpanelet. 

FS-200 PC-simulaioren er helt fri for de takkede 
linier og i1akkende bevægelser kendt fra tidligere 
sImulatore1• 

Takket være ny program111enngstek111k reagereI 
instrumenterne pa skærmen pa pilotens instrukser 
mecl en jævn bevægelse og giver en meget natur
tro gengivelse af rig iige llyinstrumenter. 

SVGA- skærmgralikken i 256 farver gor billedet 
meget l1vag11gt. Sa nar du sætter dig ved rattet har 
du overblik over et komplet sæl instrumenter. der 
ligner og virker som ngtIge flyinslrumenter. 

FS-200 fas i to udgaver. der begge indeholder fol 
gende: 
Programdisketter. Jeppesen NavData Europa 
database. FS-200 instruktionsbog og ovelseshæf
te. Jeppesen Flight Time Videokassette (Jeppe
sen Approach Charts) og Jeppesen planlæg
ningskort 

'~JEPPESEN,, 
• • A TIMES MIRROR COMPANY 

Basic udgaven mdeholder kontrolboksen /,I 

radw-. navigatwnsudstyr mm. 

Den mrancerede udgave indeholder 
en udvidet udgmre af kontrolboksen 

bl.a. med andre motorkontrol/Jandtag. 

Kontakt KDA for demonstration, 

-.;:~I 1 
• I~..- om PC-krav m.v. 

~ ' ,c--_._";'~~--;.- priser, samt yderligere oplysninger 

KDA Service . Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde -~ :.,-
Tlf. 46 14 15 00 . Fax 46 19 13 16 . e-mail kda@post8.tele.dk autoriseret Jeppesen forhandler! 
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PFA Rally 1998 
Af J. M. Gradidge 

FK 9 Mark 3 med BO hk Rotax 912 UL motor og trebladet propel 

Dette års rally fandt igen sted 
på Cranfield nord for London 
den første weekend i juli. Vejret 
var ikke godt, men det regnede 
dog ikke. Omkring 1.800 fly 
landede gennem showet, nog
le vist nok talt med flere gange. 
Der var en del uheld, dog uden 
alvorlig personskade, hoved
sagelig pga. sidevind på ba
nen. 

De skandinaviske lande 
var igen godt repræsenteret, 
og fra Danmark var i hvert fald 
to hjemmebyggede fly, nemlig 
Lancair OY-CUA og igen i år 
Kai Christensen med hans 
Opus 3 OY-CYZ. 

Et af rallyets højdepunkter 
var Lockheed C-121 A Con
stellation trafikflyet med regi-

r-!l I AER0~R1 ~ 

Flight Design's GT med Rotax motor og tobladet propel. 

OM 

I baggrunden til venstre ses de tre halefinner på C-121 Constellation. 

streringen N494TW. Den kom 
over fra USA i juni og har del
taget i en række air shows i Eu
ropa. 

Få nyheder 

Der var kun få nyheder på ral
lyet. Funk {B&F Technik) hav
de tre udgaver af FK 9 med 
hhv. halehjul, næsehjul og den 
nye Mark 3, der er en compo
sitkonstruktion. Dobbeltdæk
keren FK 12 var også udstillet. 

Flight Design fremviste de
res CT. Den har til forskel fra 
mange andre lignende fly frit
bærende vinger. En CTx ud
styret med en kraftigere udga
ve af Rotaxmotoren med 1 00 
hk i stedet for 80 er på vej. 

Masquito MBO tiltrak megen 
opmærksomhed. 

Blandt helikopterne var den 
tosædede belgiske Masquito 
M80 ny. Den har et tobladet ro
torsystem med tværstillet sta
bilisator omtrent som Bell 47. 
Udstillet var også den italien
ske Sky Arrow, Giles G-222, 
der nu hedder CAP-222 og 
Thorp T.211 og masser af Eu
ropa'er - formentlig i større an
tal end noget andet fly. 

Næste PFA Rally afholdes 
på Cranfield den 2.-4. juli 
1999. • 
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ger Vest, som Københavns 
Lufthavne A/S er rykket ind i, 
har man valgt at kopiere dette 
usædvanlige tag. Ved tilkørse
len til lufthavnen kan det ses i 
profil. 

I den gamle, næsten 60-åri
ge bygning er der et frit spænd 
på 12 meter mellem de bæren
de søjler. Det giver i det besked
ne rum så megen åbenhed, at 

I sfærernes musik med lidt god 
IL== -.. =-,.., ·· vilje kan høres. Man aner en for-

l bindelse opad til flyenes rette 

----------------------------------~ element og yderligere til radio
Lufthavnsbygningen i 1939, set fra forpladsen. Bemærk kontroltårnet. 

Lufthavnsbygning 
fra 1939 bevares 
Af Søren Boile Nielsen 

For at give plads til en ny finger i Københavns 
Lufthavn Kastrup skal den gamle og temmelig 
upåagtede terminal fra 1939 væk. At flytte den til 
et sted i nærheden koster rundt regnet 100 mil/. 
kr. inkl. renovering, men det er den løsning, miljø
minister Svend Auken efter indstilling fra Det 
særlige bygningssyn har besluttet sig for. 

Risikoen for et "sidste udkald" har længe hvi
let over den arkitektonisk enestående bygning, 
men den bliver altså nu sikret for eftertiden, i 
området ved Magleby/i/le. 

Efter flytningen kan en fredning ventes gen
nemført. Også bygningens indre kvaliteter vil her
ved blive bevaret. 

Enkle streger 

Ved indvielsen i 1939 var re
sultatet genstand for stor op
mærksomhed. Højden på byg-

ningen var af hensyn til flyenes 
bevægelsesfrihed begrænset 
til et par etager. Trafikken på den 
overskuelige torplads og det 
græsbevoksede flyvefelt kunne 
iagttages fra mange rum og fra 
bordene i Hammers restaurant. 

Stænk af poesi 
I forhallen fører en åben trappe 
med et næsten svævende ge
lænder op til 1. sal i en blød bue. 
Piloter, flyveledere og fly
konstruktørervil heri genkende 
konturerne af en kontrolleret 
spiral - et rent drej, der kan 
overraske passagerer, som 
kigger ud af vinduet. 

Fra 1. salen synes den lod
rette jordsigt uformindsket. 
Samtidig er der kun kort til sky
erne repræsenteret af et bøl
gende dække af grå jernbeton. 

På nybygningen foran Fin-

huset i Rosenørns Alle, som Vil-
helm Lauritzen på samme tid 
var beskæftiget med. Det blev 
fredet i 1994. 

Af asken 

Da passager-tallene i sidste 
halvdel af 1950'erne steg eks
plosivt, fik Vilhelm Lauritzen til 
opgave at skabe rammerne for 
den øgede trafik. Igen tegnede 
han en bygning af arkitektonisk 
skønhed, nemlig den nutidige 
afgangsterminal, som nu bru
ges af passagerer til udenland
ske flyselskaber. 

Bygningen var i de første år 
ene om at betjene alle lufthav
nens passagerer, men snart 
blev indenrigstrafikken og se
nere ankomsterne fra udlan
det flyttet til faciliteter i nye byg
ninger. Indvendig er bygnin
gen, der så at sige er født flek
sibel, ændret adskillige gange 
uden det store besvær. 

Når forgængeren fra 1939 
om føje år genopstår af asken 
som en anden Fugl Fønix, bør 
den i det daglige være til gavn 
og glæde for mange. Måtte luft
havnens ledelse ved de nær
mere overvejelser om anven
delsen give denne måske uto
piske tanke en chance. • 

Bygningen, der kommer til at 
fremstå i sin oprindelige skik
kelse, er et meget vellykket ek
sempel på den epokegørende 
funktionalisme - funkis-stilen -
der fulgte i sporet på industria
liseringens nye byggemateri
aler og byggemetoder. 

Da »Gamle Lufthavnsgård« var ung. På forpladsen en Focke-Wulf Condor, 
to Douglas DC-3 (med dør i højre side) og en Lockheed 14. 

Stilen, hvorom der stadig er 
delte meninger, blev nærmere 
udviklet i 1920'erne på Bau
haus-skolen syd for Berlin. Her 
søgte man en form og et udtryk, 
der nøje passede til anvendel
sen af den enkelte konstruktion 
og til karakteren af materialer
ne. I denne modernisme præ
get af enkle linier så bygnin
gens arkitekt, Vilhelm Laurit
zen, konceptet til en bygning til 
glæde for luftfarten. 
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En regnfyldt affære 
Tekst: Marie Pontoppidan 
Foto: Berit Jacobsen 

Det er vist et ordvalg, der beskriver dette års 
Arnborg Åben ret godt. Og hvis det ikke reg
nede. Ja, så var det blæsevejr. Kun enkelte 
dage gik det hen og blev flyvevejr, en mod
sætning til de forrige års Arnborg Åben'er hvor 
det har været kanongodt flyvevejr. Om vejret 
skyldes, at en af årets klasser havde fået nav
net DM-klassen, og vejrguderne derfor troede, 
de skulle lave DM vejr, vides ikke. 

Mandag den 13. juli 

Der var åbningstale i hangaren 
pga. det dårlige vejr, der var 
ankommet til lejligheden. Her 
blev alle piloter og konkurren
celedelsen præsenteret. I år 
var der 59 deltagende fly for
delt på to klasser. Nemlig DM· 
klassen, der indeholdte alle 
DM-piloter. Det drejede sig om 
Junior DM, Kvinde DM og Klub
klasse DM. I Arnborg Åben 
klassen var deltagerne: Old
boys , tosædet og de alminde
lige deltagere, der ikke var i 
nogle andre klasser. Denne 
opdeling var foretaget for at få 
muligheden for at udskrive for
skellige opgaver og åbne start
linien på forskellige tidspunkter. 
Dette gav større muligheder for 
opgavevalg, da kun halvdelen 
affeltet skulle sendes op, inden 
disse piloter kunne gå ud på 
opgaven. 

Vejret var ret dårligt på den
ne første konkurrencedag. 

Helge Hald, der var konkurren
cechef, valgte derfor klokken 
13 at aflyse dagens konkur
rence. Det blæste meget, og 
der var udsigt til endnu mere 
vind tirsdag, så det blev fore
slået, at teltbeboerne skulle 
stramme bardunerne. 

Tirsdag den 14. juli 

Som Helge havde beordret, 
blev bardunerne strammet, 
men hvor meget hjalp det. Mit 
eget og et andet telt led en hård 
skæbne denne dag. Det blev 
faktisk ubeboelig! for resten af 
perioden. Når samtlige telt
stænger står op gennem over
sejlet på ens bolig, så ved man 
ikke, hvad man skal sige. Det 
var ikke andet at gøre end at 
skaffe en ny bolig. 

Blæsten og det generelt 
dårlige vejr gjorde, at Helge 
også i dag måtte aflyse dagens 
konkurrence. Men han sagde 

da også, at det muligvis ville 
blive flyvevejr onsdag. 

Onsdag den 15. juli 

I dag sørgede vi for, at de nye 
u-uddannede hjælpere også 
fik en chance, vi beordrede 
nemlig opstilling. Alle undtagen 
Rasmus Mortensen fra Nord
sjælland hoppede på den . 
Rasmus mente bestemt ikke 
det blev flyvevejr, så han gad 
ikke samle. Og han skulle få ret. 
På trods af, at det ikke var til 
mere end halv time af gangen 
i luften, ville mange alligevel ud 
at flyve. Der måtte faktisk hele 
tre slæbefly i sving. Folk ville fly
ve! 

Endnu en gang prøvede 
Helge at holde optimismen op
pe, han lovede næsten flyve
vejr for torsdag. 

Torsdag den 16. juli 

Og Helge fik ret. Det blev fly
vevejr. Jubii, det var tiltrængt. 
Dagens opgave blev i DM
klasserne en hastighedsop
gave på 220,3 km med vende
punkterne: Fasterholt, Pårup, 
Hobro, Hovedgård og hjem til 
Arnborg. 5 i denne klasse måtte 
lande ude. I Arnborg Åben klas
sen blev opgaven en hastig
hedsopgave på 208,4 km, 
med vendepunkterne: Skar
rild, Pårup, Hobro, Brædstrup 
og hjem til Arnborg. Her måtte 

14 lande ude. Selv SA, der el
lers har en velfungerende hjæl
pemotor i bagkroppen, måtte 
bide i det sure æble og sætte 
Janussen på en mark i Nord
jylland et sted. Hjælpemotoren 
virkede altså bare ikke, da den 
skulle startes. 

Og der stod talenttræneren 
med sit håbefulde talent på en 
mark. Deres hjælper havde in
gen bil, for hvad skulle han dog 
med den. Det havde både Jør
gen og Peter Talent da, og SA 
har jo hjælpemotor på. Proble
met var bare, at både Jørgen 
og Peter Talent havde deres 
bilnøgler i lommen, og hvad 
hjælper det så?! Jørgen havde 
ikke mange kommentarer til 
denne dags oplevelser, men vi 
andre kunne da også snildt 
selv finde på nogen at genere 
ham med. 

Fredag den 17. juli 

Tidsmæssigt vil det være kor
rekt at skrive under fredag, at 
det blev sent med GPS aflæs
ningen fra gårsdagens opga
ve. Klokken blev nemlig 4 om 
morgenen, før de sidste hårdt
arbejdende computerfreaks 
fandt deres dyner. Der var nem
lig problemer med at aflæse 
loggerne. De første loggere 
blev først aflæst omkring mid
nat. Men nu så det ud til at fun
gere. 

Dagen blev en øvelsesdag, 
med ud- og indpakning af fly. 
Der lå en varmfront vest for os, 
og den sendte skiftevis accep
tabelt luft og skyer ind over os. 
Konkurrenceledelsen var i syv 
sind, men besluttede til sidst 
at aflyse dagen. Næppe var 
det sket før de fineste cumullier 
blomstrede. Det passer ikke 
helt, for de fleste havde nået 
at pakke fly sammen. Mange 
pakkede ud igen og fløj lidt. Det 
kunne ikke have ført til en gyl
dig dag, for hver halve time 
havde vi alle skyerne inde over 
os igen, så beslutningen om at 
aflyse var god nok. 

Hele feltet linet op til start ... 
- men vejret lader vente på sig 
og der holdes krisemødet 
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Lørdag den 18. juli 

En koldfront havde passeret i 
nattens løb, og vejret var lidt 
uldent. Dvs. ret mange regn
byger og en enkelt CB. 

Der blev udskrevet opga
ver og samlet. Dagens opgave 
i DM-klasserne blev en hastig
hedsopgave på 258,2 km. med 
vendepunkterne: Fasterholt, 
Hobro, Holstebro, Videbæk, 
Pårup og hjem til Arnborg. Arn
borg Åben klasserne fik en 
hastighedsopgave på 234,3 
km. med vendepunkterne: 
Skarrild, Hammershøj, Holste
bro, Rind kirke, Pårup og hjem 
til Arnborg. 

Kun en enkelt gennemførte 
DM opgaven. Det var Agnete 
Olesen. Desværre for hende 
var det ikke nok til at kvinde 
DM blev gyldigt. Junior blev 
heller ikke gyldigt, kun klub
klasse fik over 25% af sine 
piloter over 100 km. Arnborg 
Åben klassen fik 8 af 29 piloter 
hjem. Sikke en dag. Jeg selv 
kørte til Hobro og hentede SG. 
Hold da op, der er langt derop. 

En af de store problemer 
denne dag havde været en 
CB, der stod mellem Ham
mershøj og Hobro. Den havde 
ikke lukket mange af DM
piloterne igennem til Hobro, 
hvorimod AÅ-piloterne "kun" 
skulle vende Hammershøj og 
havde derfor knap så mange 
problemer. 

Søndag den 19. juli 

Der var efterhånden begyndt 
at blive lidt småbrok i krogene 
over valget af opgaver, og vi 
valgte derfor at udskive en 
Gats cradle eller pilotvalgt 
hastighedsopgave, som det så 
fint hedder. Feltet blev stillet op 
og de første seks blev sendt 
af sted. Da de raslede ned 
næsten ligeså hurtigt, blev 
opsendingen indstillet, og lidt 
efter blev dagens opgave af
lyst. 

Mange tog ud for at køre go
kart, mens andre tog en for
tjent middagslur. Det gavnede. 
Man blev frisk og klar til endnu 
nogle dage på Arnborg. 

Mandag den 20. juli 

I dag udskrev vi en opgave, der 
gik syd på gennem Billund og 
derefter nordpå igen. Vi havde 
en aftale med Billund om, at 
folket måtte passere i min. 
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3500 fod. Basen hæve
de ikke som meteoro
logerne havde lovet, så 
lige pludselig sad hele 
feltet fast i Billund og 
kunne ikke få lov at pas
sere. Nogle vendte om, 
og andre blev ved med 
at prøve og fik sig sne
get igennem tragten. 

Det endte med en 
ugyldig dag, en masse 
sure miner og oprettel
se af en ny flyveplads 
ved Rødding. Her lan
dede der 14 fly på sam
me mark. Piloterne, der 
ringede hjem, meldte 
om landing på Rødding 
Airport. 

Det var heldigvis 
ikke en flyvefjendsk 
bondemand. Thorsten 
Mauritsen kom hjem og for
talte, at hans fætter ( tror jeg) 
kørte og høstede på nabomar
ken. Godt at nogle fik en god 
oplevelse ud af dagen, det er 
trods alt det, vi var til Arnborg 
Åben for. 

Tirsdag den 21. juli 

Dagen blev aflyst, da GU-son
den meldte om base i godt 500 
meter midt på dagen. Spydige 
kommentarer til briefing mente 
dog, at vi bare kunne fortælle 
Billund, at vi kom lidt lavere i 
dag. 

Det var heldigvis en varm 
dag, så vi kørte gokart, legede 
vandkrig til den store guldme
dalje, tog til Søby Sø (her var 
vi ved at blæse væk, så vi kørte 
hurtigt hjem igen), spillede pool 
og lavede alt det, man nu kan 
lave på en aflyst dag med godt 
vejr. Det eneste problem for 
konkurrenceledelsen var, at det 
nu var begyndt at snerpe ind 
med gyldige flyvedage, og vi 
manglede stadig to til at kun
ne få et gyldigt kvinde- og ju
nior DM. Vi håbede på flyvevejr 
både onsdag og torsdag. 

Onsdag den 22. juli 

Konkurrenceledelsen ville ikke 
tage chancer med meteorolo
ger, der ikke holdte, hvad de lo
vede om vejrudviklingen osv., 
så vi udskrev en pilotvalgt has
tighedsopgave med max 8 
vendepunkter foruden start
og slutpunkt. Hele feltet blev 
sendt af sted, og E4 øvede 
skolestarter. Det skulle man i 

Vinderne af kvinde DM. 

hvert fald tro for de lavede 3 
omstarter. 

Og 4 minutter inden tær
skellinien lukkede, lød et svagt 
signal på tærskelfrekvensen: 

Resu !taterne: 

Arnborg Aben: 

"Arnborg tærskel E4, 
øhh I tror det er løgn, 
men øøh 17.21 "Nu hav
de de altså 2 timer til at 
flyve så mange kilome
ter som muligt. 

God fornøjelse, tænk
te jeg og meldte tilbage" 
E4 17.21 . God tur" Det 
utrolige var, at de rent 
faktisk fik en 3. plads i 
den tosædede konkur
rence den dag. 

Torsdag den 23. juli 

Sidste dag i denne om
gang var heller ikke 
noget at råbe hurra for. 
Dagens konkurrence 
blev aflyst og der var 
præmie overrækkelse i 

hangaren pga. det dårlige vejr 
(for engangs skyld). Det 
urimelige ringe vejr i år førte til 
at hverken kvinde- eller junior 
DM blev gyldigt. 

1: RC Kaj H. Pedersen ......................... 1854 point 
2: 3M Lars Ternhalt m.fl ........................ 1851 point 
3: W6 Lars Peder Hansen .................... 1688 point 

Old Boys: 
1: NS Niels Erik Skærlund .... .................. 952 point 
2: HS Lars Hansen ................................. 940 point 
3: RR Klaus Vang Pedersen m.fl. ........... 902 point 

To-sædede: 
1: SA Jørgen Døssing m.fl. ..................... 934 point 
2: RR Klaus Vang Pedersen m.fl. ........... 925 point 
3: VK Dan Møller Andersen m.fl. .. .......... 848 point 

Junior DM: 
1: L4 Thorsten Mauritsen ...................... 1682 point 
2: NU Morten H. Jensen ....................... 1395 point 
3: SG Thomas Leander Nielsen ........... 1385 point 

Klubklasse DM: 
1: L4 Thorsten Mauritsen ... ................... 1704 point 
2: G9 Thomas Vestergaard ................... 1504 point 
3: XS Christian Skov ....... ..................... 1474 point 

Kvinde DM: 
1: se Mette Schmeltz Pedersen .......... 1434 point 
2: W4 Agnete Olesen ........................... 1422 point 
3: X5 Birgitte Ørskov ..... ....................... 1079 point 

Til slut kan jeg sige, at det 
selvfølgelig er dybt påklage
ligt, at nogle af konkurrencer
ne i år ikke blev gyldige, men 
jeg håber da, at alle alligevel 
har haft en god oplevelse og 
vil komme igen næste år. Kon-

kurrenceledelsen har bedt 
meteorologerne så mindeligt 
om at få noget bedre vejr næ
ste år, så det satser vi på det 
sker. 

På gensyn på Arnborg i 
1999. • 
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Tekst og Foto: Ole Steen Hansen 

OY-AEA er et af de ældste fly, der flyver i Dan
mark. Det er par helt igennem danske vinger -
dansk design, dansk bygget og i dag vedlige
holdt og fløjet af Dansk Veteranflysamling i 
Stauning. 

Lad det dog været slået fast, 
at Veteranklubben er en fore
ning af veteranflyejere, mens 
DanskVeteranflysamling er en 
selvejende institution - et tek
nisk specialmuseum - der har 
til formål at sikre, at gamle og 
unikke fly så vidt muligt holdes 
i flyvedygtig stand og bliver 

præsenteret for publikum. Klub
ben og museet er altså helt 
organisatorisk uafhængige af 
hinanden, selvom mange af de 
mennesker, der arbejder for at 
gøre museet til et spændende 
og levende stykke flyvende 
danmarkshistorie, naturligvis 
også er medlem af KZ & Vete
ranflyklubben. 

Dansk Veteranflysamling 
drives helt på frivillig basis. De 
piloter, der flyver maskinerne, 
er således også ansvarlige for 
at vedligeholde dem og sikre 
sig, at de står rengjorte og på 
deres rette plads efter endt 
flyvning. 

Jeg tror den hårde og vedva
rende overbelastning fik slidt 
min regnmåler op i den forgang
ne sommer. Ud fra en alminde
lig statistisk betragtning skulle 
man derfor forvente, at mindst 
et par af sommerens flyveaftner 
på Dansk Veteranflysamling 
skulle have været aflyst. Men de 
kan et eller andet derude i 
Vestjylland. I år kunne de tilsy
neladene handle sig frem til en 
kontrakt med vejrguderne, så 
der blev leveret tåleligt (i nogle 
tilfælde endda ideelt) flyvevejr 
til sommerens fire flyveaftner. 

Hardy Vad starter OY-AEA op foran Dansk Veteranflysamlings 
bygninger ved en flyveaften i juli. 

Ikke Veteranflyklubben 
Skulle nogle have svært ved 
at se forskel på KZ & Veteran
flyklubben og Dansk Veteran
flysamling, hænger det sikker 
sammen med, at de to institu
tioner blev startet af samme 
personkreds. 
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Gensyn 
Et fly, der i denne sommer var 
et glædeligt gensyn på himlen 
over Stauning varOY-AEA. Fly
et blev bygget i Ålborg i 1939-
40 og har byggenummer 27. 

Det var oprindeligt tildelt 
registreringen OY-DUY, men 
blev som følge af besættelsen 
aldrig leveret til den danske 
kunde, ikke registeret officielt 
og så vidt vides heller ikke prø
vefløjet i Danmark. 

Det blev siden beslaglagt af 
tyskerne, men var et af de fly, 
som Kramme og Zeuthen fik 
lov til at få tilbage og ekspor
tere til Sverige. De beslaglagte 
fly dukkede aldrig op igen, og 
man ved ikke nøjagtigt, hvad 
der skete med dem, så det red
dede uden tvivl OY-AEA, at det 
kom til Sverige i en jernbane
vogn i 1944. Her blev det sam
let, prøvefløjet og siden solgt 
videre til Finland. 

I 1959 gik turen tilbage til 
Danmark, hvor flyet fik sin nu
værende registrering og kom 
til at flyve fra Grønholt. I 1975 
kom det til Vestjylland og blev 
i 1976 købt af Hans Røy, der 
foretog en grundig restaure
ring af flyet. Interessant nok vi
ste det sig ikke at være nød
vendigt at udskifte hørlærredet 



på kroppen, da det stadig var 
i usædvanlig fin stand. 

I 1988 blev OY-AEA købt af 
DanskVeteranflysamling, hvor 
det så har været aktivt siden. 
Flyets motor har altid været lidt 
af et smertensbarn. Der tæn
kes her på Gipsy Minor i al al
mindelighed og ikke specielt 
på eksemplaret i OY-AEA. 

Man mener, et af proble
merne skyldes, at ventilstyret 
ikke rammer ventilerne helt 
nøjagtigt i midten, når topstyk
ket bliver varmt og udvider sig. 
Efter x antal hundrede timer re
sulterer det i, at ventilerne ta
ber hovedet. Simon Skøtt fra 
Als blev så træt af problemer
ne med sin OY-DHK, at han 
skiftede motoren ud til en an
den type. Dermed er OY-AEA 
den eneste Kupe i Danmark, 
der flyver med sin oprindelige 
motor. Motoren fik foretaget et 
meget grundigt eftersyn af 
Viggo Christiansen fra efter
året 1996. Dele er blevet skiftet 
ud, og det har fået den til at gå 
bedre. Afkøling af flyets lidt 
specielle dobbeltmagnet er 
blevet forbedret og motoren 
kan nu gå længere tid uden at 
falde i ydelse. 

I luften igen 

I år har OY-AEA så fløjet igen. 
Det fine ved DanskVeteranfly
samling er ikke blot, at mange 
mennesker får mulighed for at 
opleve de gamle flyvemaski
ner, men også at piloter i dag 
har mulighed for at samle er
faringer og vurdere, hvorledes 
de gamle flyvemaskine(er/var 
at flyve. 

Typen KZ li Kupe blev kon
strueret ud fra erfaringer gjort 
med den lille ensædede KZ I. 
Hardy Vad, der har fløjet både 
OY-AEAog museets KZ I, kan 
således beskrive, hvordan KZ 
li Kupe virkelig var en stor 
forbedring ren flyvemæssigt. 

KZ I staller, som om den 
ene vinge blev savet af. Den 
unode er helt igennem fjernet 
på KZ li Kupe. Som man kan 
se på OY-AEA, er typen forsy
net med lange metalslots på 
forkanten, og vingen har fået 
en fornuftig wash-out, så luften 
bliver hængene omkring vin
getipperne, når flyet staller. 
Det venlige stall skyldes natur
ligvis også den lave planbe
lastning. KZ li Kupe har om
trent samme planareal som en 
Piper PA-28, men dens mak-

KZ li Kupe har usædvanlig god plads i sine to sæder, og er 
nok den af KZ-typerne, hvor en høj, flot fyr bedst kan få plads 
til benene. 

simale startvægt kun er 65% 
af PA-28'erens. 

Halefinnen på KZ li Kupe er 
ikke særlig stor. Derfor har ty
pen en tendens til at dreje til 
højre, når man giver gas. Det 
er intet problem, når man blot 
er klar over det og parat med 
sideroret. Ellers gør maskinen 
nøjagtigt det, piloten beder 
den om. 

OY-AEA er et veldesignet 
fly, der var moderne i sin tid og 

som stadig imponerer med si
ne rene linjer, når det glæder 
hundredvis af tilskuere ved fly
veaftner hos Dansk Veteran
flysamling. • 

KZ li Kupe 
Motor: Gipsy Minor, 90 hk 

Spændvidde: .................. 10,50 m 
Længde: ........................... 7,45 m 
Tornvægt: ......................... 450 kg 
Maksimal startvægt: ........ 750 kg 
Rejsehastighed: ............ 175 km/I 

I dag flyver OY..AEA sjældent over 155 kmlt, fordi man skåner motoren. Stall hastighed: ............... 72 km/I 
Max stigehastighed: ........ 3,8 m/s 
Rækkevidde: ................. 1000 km 



Er det det værd ? 
• 2. del 

Af Erzsebet Bernscherer 

Det spørgsmål har jeg stillet mig selv mange 
gange i de godt to år, som det tog mig at blive 
uddannet til svæveflyvepilot. 

Min nye flyver 

Dagen efter skulle jeg så 
starte i KB'eren . 
Omskolingsskemaet blev 
udfyldt og kort forinden havde 
jeg skilt og samlet sådan en. 
Blypuden var lavet og fra 
Puchaez'en (et mere følsomt 
tosædet fly) havde jeg mine 
rygpuder. Det er en stor fordel 
at være lille. Så kan man smide 
de overflødige kilo, når man 

går ud ad flyveren. Så at flyve 
den, var der vel ingen ben i? 
Men jeg kom fra asken til ilden. 

Efter at have sluppet wiren 
i min første KB start, skulle jeg 
ud til højre. Ud med højre 
sideror og ud med pinden. 
HJÆÆLP-- jeg følte, at 
den væltede med mig. Nå, ret 
op, og prøv igen til venstre. 
HJÆÆÆÆÆLP. Det samme 
skete igen. De små hår rejste 

sig i nakken og på mine arme, 
og mit hjerte hamrede. Var det 
det, jeg havde ventet på så 
længe? Føj, hvor var det væm
meligt! 

Jeg var vandt til Lehrmeis
teren, som er et tungt skolefly, 
hvor der skal tages fat. Det 
skulle man ikke KB'eren! Og jeg 
blev faktisk meget forskrækket. 
Det tog mig mange starter både 
i KB og i vores Puchacz, før jeg 

Hårnål over Kalundborg 
flyveplads. 

blev bare nogenlunde dus med 
krængn ingerne. Og imens 
tænkte jeg igen og igen. Er det 
det værd? Lærer jeg det nogen 
sinde? ØV. 

Solstrejf i mørket 

Men pludselig en dag i maj '95 
skete det. Jeg fløj termik! Hele 
15 minutters termik, og deref
ter 50 minutter. Det var en helt 
speciel følelse. Glemt var alle 
de mange starter på fem min., 
glemt var alt sliddet på jorden, 
hvor man føler, at det kun er de 
andre, der får fløjet. Så var det 
alt sliddet værd. Jeg fløj rigtigt, 
helt for mig selv. Nu gik det 
stærkt. Jeg fik min 5-timer og 
min højdevinding. C-normerne 
blev hurtigt overstået. På nær 
altså lige C7, den sidste norm 
inden selve S-prøven. 

Jagten på C7 

C7 er en stækflyvning, hvor 
man først planlægger en tur 
med en instruktør, og derefter 
flyver den. Man medbringer ba
rograf, og barogrammet skal 
vise mindst tre stigninger. De 
skal være så godt udnyttet, at 
man kommer langt væk fra 
pladsen. Man skal lande ude. 
Det vil sige enten på en anden 
plads eller også på en mark. To 
gange tidligere havde jeg 
prøvet at lande ude på marker 
med vores tosædede Puchacz. 
Men at skulle gøre det selv, helt 
alene, var jeg ikke meget for. 

Faktisk drømte jeg om det 
om natten. Og der var altid 
store væmmelige højspæn
dingsledninger eller masser af 
skov eller umulige marker med 
høj afgrøde, der hvor jeg i 
drømmen skulle lande. Som 
svæveflyver på C7 har man 
været gennem en grundig ud
dannelse i atfinde egnede mar
ker. Der er en helt fast proce
dure som følges. I600 m udser 
man sig to marker, i 500 m har 
du helt fastlagt din primære og 
din sekundære mark, og i 300 
m ophører termiksøgningen 
og du foretager en normal lan-

Der forklares inden næste 
skolestart -og der tænkes vist. 
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dingsrunde til din mark og lan
der. Men når man nu aldrig har 
prøvet det alene før, virker det 
lidt skræmmende. 

Problemer 
Kalundborg Flyveplads ligger 
ganske tæt på vandet. Derfor 
opstår der ofte søbrise. Det vil 
sige, at der er synk og masser 
af blå himmel ved pladsen, 
men dejlig termik nogle få kilo
meter inde i landet. Det bety
der ikke så meget for de nyere 
etsædede glasfly. De kan fra 
en spilstart nå at glide ind til 
termikken. Men det kan et 
gammelt højvinget lærredsfly, 
som en KB'er ikke. Den kom
mer i hvert fald ikke hjem igen, 
hvis den ikke får fat første 
gang. 

Jeg prøvede og prøvede. 
Jeg fik at vide, at de tre stig
ninger skulle tages ved plad
sen. Mange gode råd blev gi
vet med på vejen. Et af de bed
re var, at når jeg først havde 
boblen, så skulle jeg trække i 
luftbremserne tre gange. Hold
ningerne til C7 er forskellige 
blandt instruktører. Men et var 
sikkert. Jeg fik ikke fat. 

Krigen kom på tværs 
I ugevis havde jeg ventet på 
godt vejr. Søbrisen drillede i 
Kalundborg, og jeg kom ikke 
ind til termikken længere inde 
i landet. En sensommer week
end var vejrudsigten lovende, 
og allerede fra tidlig morgen 
var himlen fuld af cumulus'er. 
Det gik i fuld fart over til fly
vepladsen. Men sikke en skuf
felse. Den var i nattens løb ble
vet invaderet af NATO-tropper, 
og på hele området stod der 
helikoptere. Hvis det ikke var, 
fordi vi på grund af vindretnin
gen ikke kunne køre spil p.g.a. 
faren for wirer i "piskerisene", 
havde det nok været et flot syn. 

Plan B blev iværksat. KB'e
ren blev færgefløjet til Tølløse, 
hvor jeg fik tilladelse til at starte 
fra. Men igen lærte jeg noget 
nyt. Når vejret er fint ude ved 
kysten, overudvikler det ofte 
inde over land. På afstand var 
skyerne flotte, men når de kom 
ind over Tølløse, havde de 
samlet sig til en kæmpe sort 
masse, som åbnede sine slu
ser over mig og de andre fjol
ser, der forsøgte at flyve. Og 
når så det havde regnet af og 
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vi var færdige med at tørre fly 
af, så kom den næste. 

Søndag gik det lidt bedre. 
Den længste tur jeg fik var på 
22 minutter. Men hvilke 22 
minutter! 

Tidligere havde jeg hørt om 
erfarne svævepiloters beret
ninger om, hvordan det er at 
flyve sammen med rovfugle 
(sikkert lystfiskerhistorier), og 
en enkelt gang tidligere havde 
jeg da også oplevet at overras
ke en musvåge. Den blev så 
forskrækket, at den klappede 
fuldstændigt sammen og faldt 
gennem luften, da den fik øje 
på mig. Men her lå jeg nu og 
kurvede med ca. 60 unge mus
våger på en gang. Når de flyt
tede sig, så flyttede jeg med. 
De viste vejen til termikken. 
Aldrig har jeg oplevet noget så 
storslået. Vi var ikke altid enige 
om at kurve samme vej i bob
len, men vi undgik sammen
stød. Og det er ganske vist. 

C7 forsøg igen, igen 
Endelig kom dagen hvor sky
gaderne gik lige fra Kaldred og 
ned til Kongsted. De tre bobler 
blev taget og så af sted. Ret
ningen var ikke helt rigtig til 
Kongsted, så jeg ville lige over 
til nogle andre skyer. Men det 
bare sank og sank, og himlen 
blev pludselig meget blå. Jeg 
udså mig en kæmpe nyhøstet 
mark, som jeg landede på. In
gen problemer i det. Det havde 
kørt lige efter bogen, og jeg 
havde lavet min første udelan
ding. Pragtfuldt! Desværre vi
ste det sig, at mine tre stignin
ger på barogrammet næsten 
ikke kunne ses, og jeg var kun 
syv km væk hjemmefra. 

På den tur lærte jeg, at mel
lem skygader er der meget 
synk, og at stig/synk skal være 
på mindst 100 m, før de ses 
som markerede bobler på et 
barogram. Nå pyt, weekenden 
efter fik jeg igen fat. Efter at 
have fløjet ca. en time omkring 
pladsen, ville jeg stikke af. Men 
i mellemtiden var der opstået 
en kæmpe sort sky, og jeg 
skyndte mig hjem og landede 
på Kaldred. 

Jeg syntes, at det var synd 
for både min lille K8'er og hjæl
perne, at de skulle blive våde. 
Det blev en beslutning, som 
jeg kom til at fortryde mange 
gange. Det var nemlig blevet 
efterår og sæsonen sluttede. 

37 nåede ikke hjem til Kalundborg flyveplads den dag. 

Selv vejrguderne var imod 
De fleste, der flyver, ved, at 
foråret 1996 var et elendigt 
forår, og for svævefly næsten 
en katastrofe. Det ene skyfyld
te lavtryk efter det andet har 
væltet ind over os, og rigtigt 
gode flyvedage, har der næs
ten ikke været. 

En kort periode med høj
tryksvejr og tørtermik. Det 
skulle prøves. De tre bobler fik 
jeg ved pladsen, og så af sted 
i god højde. Synk, synk og atter 
synk. I marken med vårsæd 
rejste der sig en forvirret hjort 
op. Jeg blev temmelig bange 
for, at den ville løbe ind foran 
K8'eren. Tankerne for gennem 
mit hoved. Der var 1000 andre 
marker, den kunne have sovet 
på, og så skulle det lige være 
på min! Jeg var sikker på, at 
min lille flyver ville blive ret 
kvast ved et sammenstød med 
et rådyr. Skulle jeg prøve at 
undvige og derved ændre 
retning? Nej, jeg valgte at ikke 
at ændre på min finale så tæt 
ved jorden, og i sidste sekund, 
løb den forskrækket sin vej i 
retning væk fra mig. 

Jeg landede ved Højsted 87 
meter over havet, 4 km væk, 

og jeg måtte sande dagens 
instruktørs ord om tørtermik: 
"Tørtermik er som at gå ind i 
en skov med bind for øjnene." 
Ydermere blev jeg mødt af en 
meget vred landmand. "Jeg 
kræver erstatning, hvis der er 
ødelagt noget!" 

Jeg blev forklaret, at der 
tidligere var landet et svævefly 
i en nyslået frømark, og at folk 
bare var gået uden at give 
besked. Sønnen blev tilkaldt, 
vi fik en hyggelig sludder bl.a. 
om jagt på bukke, og vi fik 
aftalt, hvordan jeg fik flyet ud. 
Det havde været en god lan
ding, så der var ingen spor i 
marken. Ingen skader, ingen 
erstatning. 

Endelig 
Panikken begyndte nu at gribe 
mig. Var det det, som jeg havde 
brugt to somre og enormt man
ge weekender på at få lært. Var 
det sliddet værd? Men så be
gyndte der endelig at ske no
get. Jeg fik min flyslæbstilla
delse i hus. Det gav mulighed 
for at slippe væk fra søbrisen. 
Et par dage efter, hen under 
eftermiddagen under vores 
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Hygge ved startvognen. 

lokale konkurrence Kaldred
cup, kom meldingen. Skal du 
ha' dit C7, så får du ikke bedre 
vejr end i dag. 

Indtil da havde jeg siddet og 
passet flyradioen på jorden. 
Da de sidste havde hjemtær
sklet, og den første K8'er var 
kommet hjem fra sin udelan
ding, og var blevet samlet, 
drog jeg af sted. Først flyslæ
bet, skøøønt, så ud .at finde 
termikken. 

Det var sent på dagen, så 
de sidste bobler skulle udnyt
tes optimalt. Og det blev de! 
Jeg landede nede ved Tissø, 
hvor jeg mødte en ualmindelig 
venlig landmand, dvs. han kom 
gående noget bekymret med 
sin lillesøster ved hånden. De 
havde arbejdet i en nærliggen
de kirsebærplantage. 

Først hørte jeg langt fra den 
lille pige sige "Jamen, det lig
ner en pige. Kan piger flyve?" 
Og da vi mødtes, fortalte han, 
at han havde troet, at jeg var 
røget ind i nogle nærliggende 
højspændingsledninger. Det 
skal siges, at jeg havde brugt 
sideglidning ind til landing, og 
for udenforstående kan det se 
voldsomt ud. 

Så fik jeg stukket en mobil
telefon i hånden, værsgo! Jeg 
blev inviteret indenfor, fik lidt 
mad og drikke og så den stør
ste samling af fossiler, jeg no
gensinde har set. Selv i sove-

værelset lå der fossiler overalt. 
Da han skulle finde en ekstra 
kasse, som han havde i bun
den af klædeskabet, kom det 
prompte fra lillesøsteren, som 
var klistret på ad os, og som 
nærmest var kravlet ind i ska
bet. "Nej - samler du også på 
piske!" Da var det svært at hol
de masken, og jeg fik først gri
net af på vej hjem i bilen. 

De tre timers ventetid, som 
der havde været, var fløjet af 
sted, og da hjemhentningshol
det kom, hjalp fyren med. Der 
blev sagt farvel med ordene, 
at jeg godt måtte styrte ned der 
en anden gang. Se det kan 
man kalde service. Og C7-
strækket blev godkendt. 

$-prøven 

Nu var det tid til at blive indstil
let til S-prøven. Vi havde kon
takt til naboklubben Polytek
nisk Flyvegruppe. Jo, der var 
en $-kontrollant på vej til som
merlejr på Kaldred. Mine log
bøger blev gennemgået. 447 
starter, total flyvetid 87 timer 
og heraf solo 37 timer. Papirer
ne blev udfyldt, og jeg var klar. 

Den nat sov jeg næsten ik
ke. Jeg forestillede mig alt det, 
som jeg kunne gøre forkert. 
Tænk, hvis jeg af en eller an
den grund ikke kom tæt nok på 
det udlagte landingsmærke. 
Tænk, hvis jeg ikke kunne hol-

de hastigheden, og tænk hvis 
uldsnoren havde for stort 
udslag. - så dumpede jeg. 

Men Winter ($-kontrollan
ten) tog det meget roligt. Det 
prøvede jeg så også på. Og det 
gik bare så godt! To starter i 
Puchacz'en og to starter i 
K8'eren. 45 og 60 graders drej 
og stall blev prøvet. I de første 
landinger stod flyet på mærket 
(og de ville sandelig ha' øl for 
det). 

Ved første KB start kom der 
en grim rulle tape frem. Jeg 
skulle flyve med tildækket høj
demåler og sideglide ind til lan
ding. Ups, men det gik fint. Jeg 
stod igen på mærket. I min sid
ste flyvning skulle jeg stalle, 
flyve hurtigt, lave 8-taller og 
lande med sideglidning. WAUW 
- det hele lykkedes, og jeg var 
blevet S-pilot. Den følelse glem
mer jeg aldrig. Navlesnoren til 
pladsen var klippet over, og dø
ren til trekantsflyvninger, om
skoling til glasfly og meget mere 
var blevet åbnet. Det havde væ
ret sliddet værd. 

Kvinder i svæveflyve
sporten 

Der er kun ca. 90 kvinder i Dan
mark, som har et aktivt svæ
veflyvercertifikat. Hvorfor nu 
det? Da jeg skolede i Kalund
borg Flyveklub, vardertrekvin
delige aktive $ -piloter og fem 
piger ud af 12 elever. Hvordan 
det er andre steder, ved jeg 
ikke, men pigerne har det åben
bart med at holde op igen. 

Det er ikke fordi, det er 
svært at begå sig som pige i 
vores sport. Mændene er 
faktisk ret søde til at hjælpe os, 
som aldrig har skilt en motor 
ad, eller som ikke aner, hvor
dan man reparerer med gel
coat. Jeg tror selv på, at man
ge piger starter, fordi far eller 
kæresten flyver, og mændene 
starter, fordi de lige fra deres 

drengetid, hvor de byggede og 
fløj modelfly, har ønsket sig at 
kunne flyve selv. Derfor har de 
måske mere drive. 

Som vores arbejdsfordeling 
stadig er i dag rundt om i man
ge hjem, er det også stadig 
kvinderne, som står for det hus
lige og børnene. Det er meget 
mere tilladt, at far bruger hele 
dagen på at flyve, end at mor 
er væk fra hjemmet så mange 
timer, som det koster at blive 
svævepilot. Derfor er sporten 
nok svær at kombinere, hvis 
kun det er den ene part, som 
flyver. (Og næsten umulig, hvis 
det kun er kvinden). Jeg har 
også ofte mødt ordene : "Ja
men, hvor tør du flyve, som er 
mor til børn", og det er jo ikke 
lige det, som styrker seMilliden. 

Folk har desværre en fore
stilling om, at svæveflyvning er 
meget farlig. Desværre ved de 
ikke, hvor meget, der bliver 
gjort for at sikkerheden er helt 
i top, og hvor lidt der går galt. 
På trods af oddsene for kvin
delige piloter, vil jeg nu allige
vel råde alle kvinder, som går 
med lysten til at lære at svæve
flyve. 

Start - smid lænkerne, for
lad kødgryderne, tag børnene 
med og begynd at svæveflyve. 
Det er det værd! 

At blive høj 

Denne beretning om, hvordan 
det kan opleves at blive S-pi
lot er måske blevet lidt lang. 
Men så passer den meget godt 
til det virkelige liv. Man taler så 
meget om, hvorfor så mange 
stopper igen med at svæve
flyve efter forholdsvis kort tid. 

Jeg kan kun sige: Hold ud, 
det er det værd. Svæveflyv
ning er den bedste måde at bli
ve høj på. 

Hvad med dig ? 

Hvis du nu sidder og tænker -
"Bare det var mig" - så tag ud 
og besøg den nærmeste svæ
veflyveklub. Du kan altid købe 
en gæstestart. Og hvis du 
tænker -"Godt det ikke er mig" 
- så prøv alligevel. 

Livet i luften er bare så 
pragtfuldt. Du får en ny dimen
sion i dit liv. Gå ikke glip af den! 

• 

Ti'avlhed efter en god f/yvedag. 
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Laserstråler lyser vej 
til målet 
FMK har fået tilbud hjem på ind
køb af udstyr, så laserstyrede 
bomber kan guides frem til må
let fra en F-16 i 1 0 kilometers 
højde. 

Det danske flyvevåben har 
allerede bomber, der kan sty
res frem til målet ved hjælp af 
laserstråler, men i øjeblikket 
kan det kun ske fra en såkaldt 
Forward Air Centroller, der ly
ser på målet fra jorden. 

Teknikken til at laserstyre 
bomberne fra en F-16 er først 
nu ved at være på plads, og 
FMK har haft en ordre på en 
halv snes pods med såkaldte 
laserdesigneringsudstyr i ud
bud. To firmaer har svaret, og 
FM K's F-16 sektion er i øjeblik
ket ved at evaluere de to tilbud. 

Udstyret til at udsende la
serstråler, som de laserstyre
de bomber kan styre efter, sid
der i en særlig pod, som mon
teres på højre side af luftind
taget på en 

F-16. Pod'en er væsentlig 
mindre end de normale rekog
nosceringspods og er udstyret 
med et hoved, der kan dreje 
360 grader. Det er gennem 
dette hoved, at målet kan be
lyses med en kraftig laserstrå
le fra helt op til 1 O kilometers 
højde - godt 30.000 fod. 

At bruge fly til at laserstyre 
bomber fra er en stor fordel 
fremfor at gøre det fra jorden. 
Jobbet som Forward Air Con
traller er ofte risikabelt, og det 
er betydelig sikrere at bruge fly 
til den slags opgaver. Teknolo
gien er så avanceret, at man 
kan være helt op til 20 kilome
ter fra målet i 1 O kilometers høj
de, når man lyser på målet. Når 
laserudstyret først er låst fast 
på målet kan flyet bevæge sig 
rundt, og selv om flyet skygger 
for laserstrålens vej mod må
let, vil hovedet på pod'en lø
bende justere sig efter målets 

position. Hvis flyet har været i 
vejen for laserstrålens bane 
mod målet, vil laserhovedet 
automatisk genfinde målet, 
når der igen er fri bane. 

"Laserhovedet følger målet 
selv om flyet hele tiden ændrer 
kurs, og hvis flyet selv skygger 
for målet sørger elektronikken 
for at laserstrålen ikke tændes, 
så den eventuelt kan afgive 

uønskede reflekser, blænde pi
loten eller ødelægge flyets elek
tronik", siger ingeniør Peter 
Stæhr, F-16 Sektionen i FMK. 

Laserstrålen burde ikke 
kunne ødelægge vitale dele på 
et fly, men af sikkerhedsmas
sige grunde afbrydes den au
tomatisk, hvis flykroppen er i 
vejen. 

Laserstrålen er ikke så kraf
tig at den i sig selv kan øde
lægge et mål -den bruges kun 
til at styre bomberne på plads 
- men den er kraftig nok til at 
kunne beskadige synet, hvis 
den rammer øjnene. Laser
strålen har en bølgelængde på 
1,06 mikrometer. 

Ny strategi 
med laserbomber 
Afleveringen af laserstyrede 
bomber adskiller sig ikke fra 

den måde, man benytter ved 
såkaldt "dumme" bomber uden 
laserstyring. Bomberne kastes 
så de så vidt muligt rammer må
let blot ved atfølge deres almin
delige faldbane - den såkaldt 
ballistiske bane. "Med lasersty
ringen kan man lave mindre 
korrektioner undervejs i bom
bens fald mod målet, så man 
kan bombe meget præcist. Det 
giver helt nye muligheder for at 
lave præcisionsbombninger 
med små bomber, hvor man 
kun ødelægger militære instal
lationer og undgår beskadige 
civile bygninger", siger Peter 
Stæhr. 

Bomberne styrer ikke efter 
selve laserstrålen, men efter 
de reflekser strålen afgiver, når 
den rammer målet. Når laser
strålen rammer et mål fra 1 O 
kilometers højde, vil den være 
fra 1 ½ til 2 meter i diameter og 
reflekserne vil stråle som et 
kræmmerhus ud fra målet. 
Fastlåsningen af målet sker 
ved hjælp af et TV kamera el
ler en infrarød søger, hvis det 
er om natten, der skal bombes. 

Lockheed F-16 med /aser
pod'en monteret på luftindta
get. 

For at mindske sin egen sår
barhed tændes laserstrålen 
kun de sidste syv- otte sekun
der inden bomben rammer 
målet, for så snart piloten tæn
der laserstrålen, udsætter han 
sig for missilangreb fra fjen
den, der normalt hurtigt kan re
gistrere en laserstråle. 

"I princippet kunne man be
stemme målet automatisk ved 
hjælp af GPS koordinater, men 
vi har besluttet, at der er pilo
ten, der manuelt skal låse sig 
fast på målet for at undgå fejl
tagelser. Det er en temmelig 
vanskelig opgave, så piloterne 
får brug for masser af træning 
med dette udstyr". Udstyret 
forventes at blive medbragt på 
træningsflyvning i op til 3000 
flyvetimer årligt. 

Kun blok 15 fly 
Manglende software er den 
væsentligste forklaring på, at 
teknikken til at laserstyre bom
ber fra et fly først er på plads 
nu. Der bliver dog ikke alle dan
ske fly, der får denne mulighed. 
For det første skal flyet have 
gennemgået MLU, men det 
skal også være et af de 38 blok 
15 fly, som Danmark har. Kun 
blok 15 flyene har de nødven
dige forstærkninger og fastgø
relsespunkter til laserpod'en, 
så flyet ikke skal forstærkes i 
luftindtaget. 

F-16 Sektionen har endnu 
ikke evalueret de to tilbud, men 
prisen for en komplet pod lig
ger på mellem 1,5 og 2 mio. 
dollar-10-15 mio. danske kro
ner. Den første pod forventes 
at være operativ den 1. april 
2001. 

(fra Set og Sket nr. 6/98) 
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EM i svæveflyvning 
Af Edvin Thomsen, landstræner DSvU 

De brugte store linealer til deres opgaver! 
Men de store linealer var ofte ikke lange nok til 
de opgaver, deltagerne blev præsenteret for. 

Faktisk var det ofte kun Jazek Dankowski, 
den sportslige leder, der havde linealer, der var 
lange nok. Meteorologens var ikke så lange, og 
ofte var piloternes linealer heller ikke lange nok 
til at nå gennem hele opgaven. 

Men det fratog ikke piloterne glæden ved kon
kurrencen, en utrolig mængde god og spæn
dende konkurrenceflyvning i et herligt sommer
vejr medens resten af Europa våndede sig un
der indflydelse af dårligt vejr. 

Siden 1936 
EM 1998 blev afviklet i Leszno 
i Polen. Stedet har været kendt 
af konkurrencepiloter igennem 
generationer. Så tidligt som i 
halvtresserne og tresserne 
deltog danske piloter i VM fra 
denne lokalitet. Således deltog 
Ole Arndts hjælper, "Pjuk" i VM 
herfra i 1958. 

Lesznos historie går helttil
bage til 1936, hvor Central Gli
ding School blev etableret i 
nærheden af Poznan. I 1952 
flyttede skolen til sine nuvæ
rende lokaliteter tre km fra 
byen Leszno. 

Skolen råder her over 120 
hektar hvorpå, der er krydsba
ner, tre hangarer, administra-

tionsbygninger og hotel med 
115 senge i 1, 2, 3 og 4 sengs 
værelser. Derudover mindre 
sovesale og en udmærket 
campingplads. Selvfølgelig ca
feteria og andre faciliteter. Alt i 
alt fremragende forudsætning 
for afvikling af dette EM. 

Forventningerne til EM i 
Leszno var nok noget blande
de. Det er fladland, så vi skulle 
endelig have en chance for at 
placere os pænt, men erfarin
gerne fra sidste EM var ikke 
gode, vejret spillede absolut 
ikke med, og sidste år druk
nede for-EM på det nærmeste 
i oversvømmelser, og i år var 
det hidtil det vådeste år i 
mands minde. 

- Og så blev det bare "så 
godt" - som et af de få steder i 
Europa. 

De store linealer 
Vejret var så godt, at de helt 
store linealer flere gange blev 
trukket frem til tegning af da
gens opgaver, to opgaver på 
over 700 km i åben klasse (en 
på 756 km), 657 i 15 meter og 
567 i standard. De tal taler vel 
for sig selv. 

At linealerne ind imellem 
også blev for store siger ude
landingsstatistikken lidt om. I 
alt 387 udelandinger, hvoraf 
standardklassen var hårdest 
ramt. En gennemsnitlig ude
landingsprocent på 46 for hele 
konkurrencen er efter vores 
målestok for meget. 

Andre har en anden filosofi. 
I New Zealand anser man fx. 
en opgave for vellykket, hvis 
blot en pilot gennemfører. I 
Danmark vil vi gerne have mi
nimum 75 % igennem, og i Po
len vil man åbenbart bruge alt, 
hvad der er i dagen. Det gjorde 
man så. 

Velkommen til østlandene 
En bemærkning fra Stig efter 
at vi netop havde fået at vide, 
at den 100 km radius, vi havde 
at flyve i under en træningsdag 
var blevet beskåret med en 

Vindere i åben: Schwenk og Bach fra Tyskland og Centka fra Polen. 

tredjedel. Vi havde selvfølgelig 
haft visse betænkeligheder i 
forbindelse med turen, og her 
var altså et eksempel på noget 
af det, man kunne frygte. Nå, 
det var jo kun træning. 

Polakkerne havde ellers 
gjort sig mange anstrengelser 
for at alt skulle klappe, men der 
var dog små kiksere, såsom at 
Uffe havde fået flyvekort, hvor
på der ikke var trykt søer. Han 
fik sig noget af en overraskel
se, da han kom i luften første 
gang - og han fik derefter nye 
kort. 

De havde også sørget for 
14 slæbefly, men det var allige
vel ikke muligt for dem at hale 
hele flokken i luften på under 
en time. Fire(!) af slæbeflyene 
havde max. tilladt træk på 500 
kg, hvilket betød, at max. start
vægt for alle standard- og 15-
meterfly blev sat til 500 kg. Det 
medførte megen debat på 
team captain møder og senere 
også ved briefing. Man havde 
polakkerne stærkt mistænkt 
for dermed at favorisere sig 
selv, idet de polske piloter i 15-
meterklassen fløj ASW 27 
med max tilladt vægt på -
netop - 500 kg. Alle andre var 
certificerede til 525 kg. 

Konkurrencereglerne blev 
først færdigjusteret to dage før 
konkurrencen, blev så justeret 
på TC møde - for derefter at 
udkomme i en helt fordrejet 
version, hvorefter de kom 
næste dag igen i den rigtige. 

Scrutinering, d.v.s. tekniske 
gennemgang af flyene blev 
klaret så hurtigt, man kunne 
blinke, - en absolut forbedring 
i forhold til ved VM i Frankrig, 
hvor det nærmest udviklede 
sig ti l en farce. 

Briefingen 
Den foregik som sædvanlig i 
en dertil indrettet hangar, og 
her var pladsen rigtig øster
landsk. For få borde for piloter
ne at sidde ved, og sådan cirka 
en stol for lidt i hver række. Den 
meteorologiske briefing fandt 
jeg fremragende, omend den 
selvfølgelig ikke altid var helt 
korrekt. 

Og konkurrencelederen, 
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Jan Kurczewski politiserede. 
"Alt dårligt vejr kommer fra 
vesten" meddelte han en dag. 
Dyb tavshed i salen. Man kun
ne nærmest "høre stilheden 
syde", hvad var han ude på ? 
Var det den sidste betonkom
munist, der sad deroppe ? 

Alt andet skidt kommer fra 
øst, proklamerede han deref
ter efter en lang kunstpause, 
og lettelsen og latteren bredte 
sig. Hans kommentar vedrørte 
den foregående dags vejr. 

Det danske hold 

Det danske hold bestod i 15 
meter klassen af Knud Møller 
Andersen, Kristian Hansen og 
Stig Øye i henholdsvis to gan
ge Ventus C og Ventus 2C (t). 
I Standardklassen deltog Ole 
Arndt, Uffe Edslev og Henrik 
Breidahl med to gange LS8 og 
Discus. 

Vi havde en del problemer 
med at få indplaceret Henrik 
Breidahl, idet han stod som 
nummer 6 på vores rangliste, 
og derfor skulle vælge klasse 
sidst. Vi forsøgte at få ham ind 
på en fjerde plads i 15 meter 
klassen, hvilket jo passede 
perfekt, da han er nybagtVen
tus 2a ejer. Den gik imidlertid 
ikke, og valget stod nu på 
åben- eller standardklasse. 
Efter mange overvejelser valg
te Henrik at flyve i Unionens 
Discus. 

Flyene i konkurrencen 

Der var kun et enkelt nyt fly af 
betydning i konkurrencen. Den 
nye Discus 2, som havde vun
det standardklassen i de tyske 
mesterskaber deltog her for 
første gang i international sam
menhæng. Flyet, som er imø
deset med megen spænding 
har med flere knæk på vingerne 
en karakteristisk profil, en profil, 
så man kan kende flyet på lang 
afstand. 

Franskmændene havde 
umiddelbart før konkurrencen 
skiftet fra LS8 til Discus 2. En 
disposition, som indikerede, 
at de i hvert tilfælde troede på 
flyet. 

Udsagn fra piloter, der dels 
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Centka, den regerende mester i åben klasse havde på hjemmebane næsten et helt »formel 1 
team« til at klargøre materiellet. 

har fløjet den, og dels har fløjet 
sammen med den siger (kort
fattet) at den flyver godt, er 
følsom på pinden, stiger ikke 
bedre end andre, men "går 
godt". Et nydeligt og givetvis 
velflyvende fly, som dog ikke 
skabte ravage blandt LS-8 
ejerne. 

En anden nyhed, som ikke 
skabte så megen postyr var en 
Genesis, amerikansk konstru
eret og litauisk bygget. Haleløs, 
kraftig negativV-form -helt spe
ciel at se på. Resultaterne - de 
er måske også pilotens skyld -

i hvert tilfælde rapporterede vo
re piloter flere gange (med over
raskelse i stemmen ?) at Pelle 
Haleløs (eller Rapanden) sta
dig fulgte med. 

115-meterklassen tegnede 
billedet sig klart. Skal man kla
re sig her, skal det være en 
Ventus 2a. Husk "a'et eller en 
ASW 27. Dog vil jeg her citere 
Stig for følgende: "Jeg kunne 
godt unde DG 800 en sejr, den 
går godt!" 

I åben klasse er der ikke 
sket noget nyt på flysiden. 
ASW 22BL med Uli Schwenk 

Uli Schwenk har ladet en kunstner udsmykke sit fly - og det er flot! 

satte sig suverænt på første
pladsen. Og det har han gjort 
sig fortjent til i mange år. 

GPS obligatorisk 

Men der er også andet mate
rie I der skal være i orden I 
"Bugwipers" -fluefangere til ef
termontering på vingerne. Vi 
var på det nærmeste de ene
ste, der ikke havde sådanne 
monteret. Heldigvis viste det 
sig ikke at være nødvendigt, 
men det var tæt på. Tør vi tage 
chancen i fremtiden eller skal 



Vinderne i standardklassen Crabb, Irland Schramme, Tyskland og Scott England. 

vi kræve dem af folk, der skal 
ud og flyve internationalt ? - i 
hvert tilfælde visse steder! 

GPS-logger er nu obligato
risk, og fra næste år er foto 
back-up ikke mere tilladt. Så 
skal vi til at have to loggere 
med. Det kan være meget godt 
med de loggere, men en af 
omkostningerne ved GPS er 
at flyvesikkerheden specielt 
ved vendepunkterne måske 
tilsidesættes. Man fokuserer 
på den lille dumme skærm i 
cockpittet for at se, hvornår 
man er inde. Det gør alle de an
dre også netop samme sted! 

Loggere kan også bruges 

til at dømme piloter ude for at 
have været "uden for banen". 
Sådan en fik Kristian en dag i 
Poznan TMA, som han snitte
de kort før en udelanding. In
gen points den dag ! 

Dem mangler man altså 
sidste dag. Flere andre gjorde 
samme fejltagelse senere i 
konkurrencen. Også synd for 
dem. 

Magert udbytte 

Resultaterne, vi kom hjem 
med må vi nok indrømme, er 
anstændige, men ikke noget at 
prale af- sammenlagt. Masser 

af flotte enkeltresultater og to 
dagssejre, men de helt gode 
resultater var delt ud på flere 
af vore piloter, så de battede 
ikke helt så meget i de store 
sammenhæng. 

Vi er en lille svæveflyvena
tion, andre er mangefold stør
re, deres rekrutteringsflade er 
større, og vi kan vel med rette 
ikke forvente at vinde hver 
gang, men vore træningsmulig
heder er på grund afTeam Dan
mark bedre end mange af kon
kurrenternes, så vore forvent
ninger var nok skruet op til no
get mere, end vi reelt fik ud af 
det. Se resultater andet steds. 

Vinderne i 15 meter klassen, Obermeyer, Grund og Bauder - alle fra Tyskland. 

Det gik jo ellers så godt, 
Henrik og Uffe lå på et tids
punkt på 6. og ?.-pladsen, men 
så! Har vi hørt den før? 

11 konkurrencedage 

Konkurrencen blev med 11 da
ge en kæmpesucces. 11 da
ge med opgavelængder fra de 
før nævnte kæmpeopgaver -
vist de hidtil længste i et EM -
og helt ned til 168 km vidner 
om stor variation i vejret, og 
piloterne fik afprøvet deres ev
ner i alle former for vejr. 

En distanceopgave blev det 
også til, og hvilken distance
opgave! 545,3 km på 4 timer i 
standardklassen. Det er ik' så 
ringe endda, og i 15 meter
klassen fløj vinderen 528,7 -
men på 3,5 time. Regn hastig
heden ud, hvis du tør! 

Det var også den dag at en 
af franskmændene fik strafpo
ints for atflyve over"loftet". Det 
var på 3.000 m .. Det var også 
den dag Ole spurgte: "Hvad 
stiller man maccreadyen på, 
når man stiger mere end 5 me
ter?" 

Den dag hentede Henrik og 
Uffe sig i øvrigt en 6 og 9 plads 
i standardklassen. 

En gyser på jorden 

Der var mange spændende da
ge, og hvis man tror piloterne 
er alene om oplevelserne og 
spændingen må man tro om. 

Spændingen i og omkring 
"førerbunkeren" er intens. Vi 
lever med i, hvad der sker der
oppe. Også hervarforholdene 
anderledes end i Frankrig. Der 
forsvandt flyene hen over bjerg
kammen og vi hørte ikke fra 
dem igen før fem minutter før, 
de kom hjem. 

Her kunne vi ofte følge vore 
svende helt ud til over 100 km 
hjemmefra og vi levede med 
dem, nød det når de var højt, 
lyttede spændt, når de kom 
lavere, og når det hele spidse
de til startede en nervøs - og 
uafbrudt snakken i lejren. 
Nerverne var uden på tøjet, og 
når så mobiltelefonen ringede, 
fik vi travlt. lndplotning af ko
ordinater på kortet, konverte
ring af koordinater til et sted på 
automobilkortet, instruktioner 
til hold - og indrapportering til 
udelandingskontoret. Så af 
sted ud i landskabet hvor man 
på grund af sprogproblemer i 
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hvert tilfælde ikke kunne spør
ge omvej. 

Piloterne ringede oftest 
hjem fra en mobiltelefon. De 
kunne ikke forlade flyet, ofte 
samlede der sig en større 
mængde omkring de strande
de helte, og da polakker be
handler løsdele på samme må
de som de behandler vestlige 
biler - de fjerner dem simpelt 
hen -gjaldt det blot om at holde 
vagt. 

Det der med løsdele - Knud 
fik "lettet sin bil" for radio + di
verse beklædningsdele, og en 
af tyskerne fik "lettet hele bi
len". Så det var altså alvor. 

Et par eksempler fra 
konkurrencen 

Den 30.7, skrev jeg følgende 
hjem: ,,Å de var Danmark, der 
vandt igen! Ole Ole Ole. De ka 
bare, de der drenge fra Dan
mark, de gjorde det igen!" 

Niende konkurrencedag, 
og endnu en dagssejr til Dan
mark (Uffe havde lige haft en), 
nærmere bestemt Ole Arndt 
vandt dagen. Ikke alene en 
dagssejr, han var den eneste, 
der kom hjem i standardklas
sen. Og han tordnede rundt på 
opgaven med 48 km/t. 

En svær dag at sætte taktik 
efter at konkurrenceledelsen 
havde helgarderet sig ved 
både at udskrive en A-, en B
og en C-opgave, inden feltet 
blev truet med start kl. 1100. 
Vejretfulgte bare ikke med. En 
helgardering var dog ikke nok, 
de 400 km, åbenklasse først 
skulle flyve blev vældigt deci
meret, og standardklassens 
opgave på knap 300 blev er
stattet af en D-opgave på 198 
km. 

Grim sky 

En vældig CB tårnede sig op 
på ruten, spærrede hele udsig
ten til at gennemføre opgaven, 
og en konference med mete
orologen og analyse af satel
litbilleder gav os den opfattelse 
at det muligvis kunne være for
delagtigt at vente til CB-en var 
passeret. 

Stort set alle piloter - ikke 
alene vore - valgte at forsøge 
at komme af sted før CB-en 
helt lukkede af for ruten, og 
selv om man forsøgte at flyve 
en kæmpe omvej udenom den 
grimme sky, måtte de fleste 
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Fyraften, efter 7 timer i brændende sol er det herligt med en kold drik. Det danske hold samlet ved 
»førerbunkeren«. 

bide i græsset allerede inden 
de første 50 km. Kristian Han
sen landede således på en 
mark sammen med 17 andre 
fly, standard, 15 meter og åben 
klasse imellem hinanden. 

Kun Henrik Breidahl og Stig 
Øye (af vore) lykkedes det at 
holde sig i luften og efter lang 
ventetid runde første vende
punkt og begynde den lange 
kamp i luset vejr på medvind 
mod andet vendepunkt. 

Da var Ole Arndt slet ikke 
startet på opgaven endnu. 
Hjemme på pladsen var han 
landet og ventede på at rester
ne af CB'en og dens følgevirk
ninger var trukket over, og han 
havde bestilt nyt slæb til kl. 
1429. Han ville vente så længe 

som muligt, så ny termik kunne 
nå at udvikle sig efter det tom
rum som CB'en havde efter 
sig. Hvorfor 1429 ? Jo, sidste 
slæbemulighed var 1430. 

Og det lykkedes! Slæb til 
600 meter, derfra direkte ind 
over startlinien, og derfra på 
bedste glid ud på ruten, hvor 
de første tjavser blev fanget i 
350 meter. De blev så bearbej
det længe og grundigt. Så læn
ge, at vi fra jorden 50 minutter 
efter start beregnede Oles rej
sehastighed til 1,4 km/t. Men 
der var også 60 km/t modvind. 
Faktisk var jeg gået fra lejren 
og ud over flyvepladsen for 
bedre at kunne følge slagets 
gang, men jeg stoppede - for 
ikke at indhente Ole. 

En dagsvinder med strålende øjne Ole Arndt. 

Senere blev det bedre. 
Meteorologens forudsigelser 
holdt stik, vejret blev bedre. 
Blot langt senere end forudbe
regnet, og de af vore folk det 
var lykkedes at vende første 
vendepunkt, måtte bide i græs
set inden, de kom hjem. De fik 
ikke glæde af bedringen. 

Vores Ole 

I 15-meter klassen kom kun 
fem hjem, og i standardklassen 
kun en I Vores Ole ! 

Og det var et slutglid, der 
kunne imponere enhver. Fra 
1.800 meter ud omkring sidste 
vendepunkt og hjemad, to kur
ver i et forsøg på at pine de sid
ste meter ud af den sidste 



boble gav netop højde til at 
glide hjem. Netop højde I Hjem
me stod vi og ventede på Ole, 
og endelig fik vi øje på ham -
frygteligt langt ude, og i fryg
teligt lav, lav højde. Hans skif
tende meldinger om at komme 
hjem, ikke komme hjem fandt 
fuldt forståelse blandt os og de 
øvrige tilskuere. Sidste melding 
lød: Leszno, .SE" 2,5 km, kom
mer muligvis ind, .Husk mig li
ge på hjulet." Godt airmanship! 

Og der blev klappet kraftigt 
- ikke alene af danskerne - da 
han i 1 meters højde med 95 
km/t gled ind over pladsens be
g ræ n sn in g og dermed an
komstlinien uden brug af brem
ser! 

Også Henrik Breidahl gjor
de det godt den dag med en 
sjetteplads i standardklassen. 
Men det var Oles dag! 

"Alt er timet og tilrettelagt, 
intet galt" Citat Ole, der citerer 
en vis Egon, hvor det altid går 
galt. 

Her gjorde det ikke, men 
den var snært! 

Fra sidste konkurrencedag 
Der blev sluttet af med appel 
på 11. og sidste konkurrence-

Englne Lycoming I0-360-A3B6D 
TBO 2,000 hrs 
Propeller McCauley, 2-blade, 
Constont Speed, 74" Diameter 
Seats4 
Gross Weight 2,900 Ibs (1,315 kg) 
Empty Welght 1,726 Ibs (783 kg) 
WingSpan 36' I" (lim) 
Mnx Crulse Speed 168 KTAS at 8,000 ft 
Range and Endurance (w/Reserve) 
1,005 nrn/7 hrs at 8,000 ft 
Service Ceiling 18,600 ft (5,669 m) 
Horsepower 200 MCP 
Max TukeofT Weight 2,900 Ibs (1 ,315 kg) 
Max Useful Load I, 174 Ibs (534 kg) 
Max Landing Weight 2,900 Ibs (1,315 kg) 
Max Usable Fuel 64 gal (242 I) 
Best Rate of Climb Airspeed 95 KIAS 
Max Rnte of Climb Sea Level 1,030 fpm 

dag i EM i Leszno. Skybase 
over 1.800 meter, rapporteret 
stig på op til 5 meter, vinder
hastigheder på 122 km/t i 15-
meterklassen over 403 km, 
samme i standardklassen over 
291 og ikke mindre end 134,95 
km/t i åbenklasse over en 339 
km opgave. Det taler vel for sig 
selv. 

Omkring 1530 meldte de 
første deres ankomst, og så 
kom de væltende i store skarer 
ind over ankomstlinien. Fly i 
hobetal, fly med to og fly med 
fire striber af ballastvand efter 
sig. Et fantastisk syn. 

Og grinene var brede, da de 
kom ind, de havde måske ikke 
vundet dagen, men de havde 
haft en fantastisk tur i et vejr, 
der præsenterede Polen, når 
det var allerbedst. 

Hurtigste dansker i stan
dardklassen var Henrik Brei
dahl med 115,82 km/t og en 
15. plads, efterfulgt af Uffe Ed
slev, der med 112, 62 km/t blev 
nummer 22 og Ole Arndt med 
107,87 km/t blev nummer 34. 

Joh, de går ikke i små sko! 
Klassen blev vundet af den 
nye europamester, Paul Crab 
fra Irland. 

I 15-meterklassen var for-

holdene lige så ubarmhjertige, 
116, 73 km/t bragte Stig Øye 
ind på en 13. plads, Knud lige 
efter med samme pointtal og 
Kristian blev noteret for en 25. 
plads med 114,05. 

- Men de smilede alle. 
Det meste af oprydningen 

og sammenpakningen er nu 
overstået og afslutningsfes
ten , præmieuddelingen og 
hjemrejsen er forestående. 

11 konkurrencedage, her
ligt sommervejr med op til 39 
grader (ikke så herligt) og i dag 
29 i skyggen har præget kon
kurrencen.Tænker vi tilbage til 
sidste EM i Leszno, med regn 
og dårligt vejr. Ser vi rundt i Eu
ropa og hjemad hvordan vejret 
har været der, må vi nok ind
rømme, at vi har været smad
derheldige. 

Ikke vinderplaceringer 
Og lad os så leve med, at det 
ikke blev vinderplaceringer. 

Uffe nummer 13, fremra
gende af en debutant. Henrik 
nummer 14, og Ole har hygget 
sig, selv om det "kun" blev til 
en 23. plads. 

I 15 meterklassen endte 
Stig på en 18. plads, Knud på 

en 25. og Kristian på en 30. 
plads - men han havde så og
så været i Poznan ! 

Der er en klar tendens til, 
at de piloter, der er gode til at 
arbejde sammen, at flyve hold
flyvning, klarer sig bedre. Alt 
andet lige, tænker to hjerner 
bedre end en, fire øjne ser me
re end to og to fly kan afsøge 
et større område end et og der
med hurtigere finde de gode 
bobler. 

Hvad enten man kan lide 
det eller ej, så længe IGC ac
cepterer flere fly fra samme 
nation i samme klasse, vinder 
de, der kan og vil samarbejde. 

Også de, som vil acceptere 
den større risiko, der er i flok
flyvning, haren klarfordel frem 
for andre. Stille og roligt kan 
man med jævnt gode resulta
ter klatre op til en topplacering 
i den sidste ende. 

Og sikkerheden 
På trods af den megen flokflyv
ning og de mange udelandin
ger var der mig bekendt over
hovedet ingen havarier. Sim
pelthen herligt! 

Enden på det hele ses på re
sultatoversigterne side 37. • 

~ 
MOONEY 

your private airliner 

Engine Continental I0-550-G 
TRO 2,000 hrs 
Propeller McCauley, 3-blade, 
Constant Speed, 73" Diameter 
Seats 4 
Gross Weight 3,368 Ibs (1,528 kg) 
Empty Weight 2,225 Ibs (1,009 kg) 
Wing Span 36' I" (llm) 
Mnx Cruise Speed 190 KTAS at 9,000 ft 
Range and Endurance (w/Reserve) 
1,130 nm/6.7 hrs at 9,000 ft 
Service Ceiling 20,000 ft (6,096 m) 
Horsepower 280 MCP 
Max TukeolT Weight 3,368 Ibs (1,528) 
Max Useful Load 1,143 Ibs (519 kg) 
Max Landing Weight 3,200 Ibs (1,452 kg) 
Mnx Usable Fuel 89 gal (337 I) 
Rest Rate of Climb Airspeed I 05 KIAS 
Mnx Rate of Climb Sea Level 1,200 fpm 

Engine Lycoming TIO-540-AFIA 
TBO 2,000 hrs 
Propeller McCauley, 3-blade, 
Constant Speed, 75" Diameter 
Seats 4 
Gross Weight 3,368 Ibs ( 1,528 kg) 
Empty Weight 2,268 Ibs (1 ,030 kg) 
Wing Span 36' I" (11ml 
Mnx Crulse Speed 200 KTAS at 13,000 ft 
220 KTAS at 25,000 ft 
Range and Endurance (w/Reserve) 
1,070 nm/6.7 hrs at 13,000 ft 1,050 nm/ 
6.0 hrs at 25,000 ri 
Horsepower 270 MCP 
Max TakeofT Weight 3,368 Ibs (1,528 kg) 
Max Useful Load I, I 00 Ibs (500 kg) 
Mnx Landing Weight 3,200 Ibs (1,452 kg) 
Max Usnble Fuel 89 gal (337 I) 
Rest Rate of Climb Airspeed I 05 KIAS 
Max Rate of Climb Sea Level 1,230 fpm 

FORHANDLER: s SUN-AIR of Scandinavia A/S 
Lufthavnsvej 33, 7190 Billund 
Telefon +.45 7650 0100 . Fax +.45 7533 8618 

Salg, service og 
reparation af MOONEY 



Dødsfald 

Generalmajor 
B. Goldwater 
Den amerikanske politiker, se
nator Barry Goldwater, der dø
de den 29. maj, 89 år gammel, 
er nok bedst kendt for sine 
ultrakonservative synspunk
ter, men han var også en glø
dende flyveentusiast. 

Goldwater, der lærte at fly
ve allerede i 1930, var under 
Anden Verdenskrig pilot i 
USMF og gjorde bl.a. tjeneste 
som operationsofficer vedThe 
Hump, luftbroen mellem Bur
ma og Kina. 

Efter krigen gik han ind i Air 
National Guard og senere US 
Air Force Reserve, hvor han 
avancerede til generalmajor. 
Han benyttede sin position til 
atflyve i alt hvad han kom i nær
heden af, inclusive Lockheed 
SR-71 (Mach 3), og loggede 
over 12.000 flyvetimer på godt 
170 flytyper. 

Professor 
Thorkild Rand 
Thorkil Rand, der døde den 
17. august, 82 år gammel, var 
dansk, men levede det meste 
af sit liv i udlandet. Han var født 
på Java, blev diplomingeniør i 
Z0rich 1937 og kom til Saab i 
1941 , hvor han blev chef for 
den teoretiske forskningsgrup
pe. Rand blev dr. tech. i 1948 
på afhandlingen Statik i Flyg
plansskal og var fra 1951 til 
1981 professor i flystatik og 
flybygning ved Kungliga Tek
niska Hogskolan i Stockholm. 

Hans viden kom ikke kun 
flyvningen til gode, Han kon
struerede også kunstige lem
mer til invalider, hvor servody
namik var kombineret med pro
teser. 

70år 

Revisor 
Henning Olsen 
Statsautoriseret revisor Hen
ning Olsen, deri en menneske
alder har revideret Kongelig 
Dansk Aeroklubs og Forenin
gen Danske Flyveres regnska
ber, bliver 70 år den 9. oktober. 
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Udnævnelse 

Direktør 
Henrik Petersen 
Den 1. august overtog Henrik 
Petersen stillingen som direk
tør for Cimber Air Data A/S ef
ter Nils Olsen. 

Henrik Petersen, der er 38 
år, har haft det meste af sin 
professionelle karriere i USA, 
hvor han har arbejdetfor Ame
rican West, Smiths Industries 
og Teledyne. Han er ingeniør 
fra Arizona State University, 
men begyndte som flymekani
ker hos Sterling Airways. 

Nils Olsen, som er en af 
grundlæggerne af Cimber Air 
Data A/S, vil fortsat være med
lem af bestyrelsen. 

Udnævnelse 

Lufthavnsdirektør 
Ole Paaske 

Århus nye lufthavnsdirektør 
Ole Paaske er 46 år og begynd
te sin erhvervskarriere i 1972 
som management trainee i 
General Motors i USA og Tysk
land. 

Fra 1975 til 1979 var han 
hos Tjæreborg Rejser og der
efter syv år i Japan Air Lines , 
hvor han sluttede som filialdi
rektør i de nordiske lande. 

Derefter holdt han et selv
valgt sabbatår, hvor han cyk
lede alene tværs gennem Alas
ka, gennemsejlede en stor del 
afYukon floden i kano og kryd
sede Atlanterhavet i en 33 fods 
sejlbåd sammen med tre ven
ner. 

I 1987 blev han turistchef i 
Randers. 

Svar til Jason Green 
Mange tak for kommentarerne i "Analyser", som vi er meget 
glade for. 

Analysekontoret er en ny funktion i Luftfartstilsynet og op
rettet blandt andet med henblik på en mere proaktiv indsats 
for flyvesikkerheden. 

Et sted skulle der begyndes, hvorfor vi udarbejdede en sam
men sti II in g over de havarier/hændelser, som de mest 
benyttede flytyper i Danmark, C 172 og PA-28, havde været 
udsat for i løbet af de sidste 5 år, samt for C 182 og PA-34, 
som i samme periode havde et relativt stort antal havarier/ 
hændelser. Det blev til, hvad vi kalder "en grov analyse" 

Vi er enige i, at man ikke umiddelbart kan sammenligne 
Cessna 182 og PA-34. De to typer er, foruden det store antal 
havarier/hændelser, også valgt for at få et indtryk fra den lidt 
tungere og dermed mere krævende del af"General Aviation". 

Grunden til at vor sammenstilling er offentliggjort på 
nuværende tidspunkt findes i konklusionen : 

"En præventiv indsats bør overvejes". Vi mente, at selv en 
grov og bredspektret sammenstilling kunne give anledning til 
overvejelser i Luftfartstilsynet. Desuden mente vi, at en 
præsentation i "FLYV" også var en form for præventiv indsats, 
da den formodentlig ville foranledige visse overvejelser hos 
mange piloter. 

Denne og kommende sammenstillinger/analyser vil blive 
offentliggjort på vores hjemmeside: www.slv.dk/analyse/. 

Med venlig hilsen 
Flemming Kirkegaard, Chef Analysekontoret 

Stephan Auer 
F1rsr Officer 
LaudaArr 

John S.rbas 
Captain, Flight T ramer 

US Amooys 

Barry Roche 
Pi lot 

P,rrol,um Htbcopt~n Ine 

'THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thou ands of men and women from around th e world for 
rewardmg careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Cahfornia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance withJ-1 /M-l/F-l visas, hous
ing, transportation and other student services. 

AsK Us To MAKE You A PROFESSIONAL PILOT. WE WILL. 

SIERRA ÅCADEMY OF AERONAUTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRPORT 

OAKLAND,CALIFORNIA 94614 • USA 
Tel: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 

Web: www.s1erraacademy.com 
Email: admissions@s1erraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45,4879.8722 

Aircroft Mechonic & Dispotcher Troining Programs o/so ovoi/ob/e. 
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M D D EL-
Et flot og særpræget syn i luften er Beluga, som 

Airbus nu anvender fire eksemplarer af. 

JIDERNE 
Forslugne flyvefisk 
Da den amerikanske rumfartsorganisation NASA i tredserne fik behov for 
at overføre blandt andet de store, færdigbyggede Saturn raketdele til deres 
rumprogrammer fra flyfabriker i det vestlige USA til Cape Canaveral i Flor
ida på en noget nemmere - og i hvert fald hurtigere - måde end ad søvejen 
sønden om og gennem Panama-kanalen, så man sig om efter en mere 
relevant transportmulighed. Men nu hører raketdele mildt sagt luftfragts
mæssigt ikke til de mindste og nemmest håndterlige colli. Men nød lærer 
som bekendt afklædte damer at kaste sig over væveriet- og flyingeniører til 
at tænke stort. Resultatet blev den gravide akvariefisk "Guppy", som blev 
til ved en kloning af moderfisken Boeing Stratocruiser, en af datidens i for
vejen ret store transportfly. 
I disse år hvor der stadig er behov for at flytte voluminøse dele ad luftvejen, 
har Airbus lanceret Beluga, som er en mildt sagt heftigt bodybuildet ud
gave af Airbus A-300 passagerflyet. Luftens kæmper er temaet i denne uges 
mode/gennemgang. 

Af Wilhelm Wil/ersted 

Det kræver jo god plads i ba
gagerummet at transportere 
store konstruktioner gennem 
luften - i hvert fald, t,vis "tin
gen" skal holdes indendørs. 
Man vil erindre, at der tidligere 
i flyvningens historie har været 
flyttet stor last gennem luften 
anbragt udvendigt på ryggen 
af et fly. 

For eksempel det britiske 
Short Mayo, hvor en stor fly
vebåd førte en mindre, post
og fragtbærende kollega med 
pontoner ud det første stykke 
vej på ruten, eller det tyske 
Mistel, hvor små jagere koblet 
oven på bombefyldte, større 
maskiner bragte denne last 
frem ad luftvejen - her var der 
dog ikke tale om deciderede 
genbrugsvarer - eller de sene
re amerikanske og russiske 
rumfærger, som blev flyttet 
frem ad luftvejen anbragt oven 
på et kæmpestort transportfly. 

Amerikanerne havde en 
række store transportmaski
ner i brug efter Anden Ver
denskrig. Blandt andet Boeing 
Stratocruiser. Det blev Jack 
Conroy fra Aero Spacelines 
Corporation i Santa Barbara i 
Californien, som blev sat til at 

Boeing Super Guppy - G-201 
som i en tl.rrække og indtil for 
nylig alene blev benyttet af Air
bus Industries til at transpor
tere flydele mellem fabrikker
ne i Europa. Modellen her er i 
skala 1:144. 
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realisere planerne om storfor
mat-fly transporten. 

En ex-Pan Arn Stratocrui
ser måtte lægge krop til arran
gementet. Flykroppen blevfor
længet med en fem meter lang 
sektion hentet fra en anden 
Stratocruiser. Taget blev skåret 
af, og oven på kroppen blev 
der nu opbygget en veritabel • 
boblehal i aluminium med 
knap otte meters loftsrum. 

Flyet fik naturligvis kæle
navnet "Guppy", der er navnet 
på en populær akvariefisk, der 
er konstant gravid og 
derfor krydser rundt i 
akvariet med 
stor opspilet 
mave fyldt 
med sit af-
kom. 

Flyet fik officielt betegnel
sen Boeing 377 PG (hvor PG 
faktisk står for "pregnant Gup
py" - altså gravide Guppi). Mo
dellen fløj første gang den 19. 
september 1962. Der blev se
nere ombygget endnu flere 
Stratocruisers til Super Gup
py'er. Nogle af de senere mo
deller blev udstyret med Aili
son turboprop motorer. 

Lastrummet i "Super Gup
py" kunne klare last med en 
diameter på knap otte meter. 
Så den flyvende Guppy var ud
mærket til raketter og til større 
flydele. 

Airbus-fabrikken erhverve
de derfor flyet til transport af 
enkelt-dele til Airbus-flyene, en 
praktisk foranstaltning, efter
som Airbus' hovedfabrik som 
bekendt befinder sig i Toulou
se, men der skal samles flyde
le fra en række andre steder 
i Europa, blandt andet i Ham
burg. Guppy-erne er blevet be
nyttet hyppigt i Europa og har 
udført trofast tjeneste gennem 
en række år. 

Beluga 
Men Airbus-koncernen har nu 
fået behov for et fly, der kan 
medføre endnu større lastfor-
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mater. Da der ikke umiddel
bart på markedet eksisterede 
andre transportfly, som egne
de sig, måtte man se sig om i 
egen familie. 

Man har derfor i 1990 valgt 

Airbus A-300 til at danne grund
elementet i den nye, flyvende 
super-transporter. 

Nogle af de gode, gamle 
franske flyfabrikker er blevet 
involveret i projektet. Således 
har det hæderkronede firma 
Latecoere iToulouse fåettil op
gave at stå for næsepartiet 
samt hele fragtområdet. Firma
et SOGERMA-SOCEA skal stå 
for den store lastdør samt for 
cockpittet. 

Airbus Industries har an
skaffet fire af de nye kæmpefly, 
der har betegnelsen SATIC A-
300ST Super-Transporter med 
kælenavnet Beluga, som er 
verdens største stør, en op til 
otte meter lang fisk på 1.200 
kg, der lever i floderne i Rus
land og på Balkan og bruges 
til at levere kostbar kaviar. 

Der regnes på verdensplan 
med at være behov for 20 ek
semplarer. Der kan muligvis 
blive tale om at lave en militær 
version af Beluga, der for ek
sempel vil kunne transportere 
militært udstyr som supple
menttil markedets store - men 
ikke nær så voluminøse trans
portfly, som for eksempel hver
ken Galaxy, C-17 eller de rus
siske Antonov-kæmper. 

Beluga kan transportere 
45,5 tons i lastrummet, der er 
på 140 kubikmeter. Lastepor-

ten er 17,3 meter høj - det sva
rer faktisk til en fem-etagers 
bygning! 

Men flyene er kostbare sa
ger. Udviklingen af Beluga
kæmpeflyene vil koste om-

kring 1 milliard dollars - godt 7 
milliarder kroner. Stykprisen 
for Beluga vil være omkring 
700 millioner kroner - hvis Fly
vevåbnet tæller på knapperne 
-eller sagt i usaglig munterhed 
- hvis Hercules skal have en 
storesøster! 

Den første Beluga var i luf
ten den 13. september 1994. 
Den sidste af de fire A300-
600ST til Airbus Industries blev 
leveret i juni måned i år. 

Modellerne 

Boeing Super Guppy er ud
sendt i et samlesæt i skala 
1 :144 fra Entex. Den er fin i 
samlingen til sammenligning 
med det netop udsendte sam
lesæt fra Revell af Beluga - li
geledes i skala 1 :144. Det er im
ponerende modeller af spæn
dende fly til modelsamlingen. 

• 

Guppy'en afløser er Beluga -
Stør-fisken, som kan tranportere 
særdeles store emner på op til 45 
tons - blandt andet hele vinger til 
Airbus-flyene. Her er det en 
model i skala 1: 144 fra Revell. 

Data for Boeing Super 
Guppy 
Motorer: 4 stk Allison 501 
turboprop-motorer 
Spændvidde: ................ 47,75 m 
Længde: ....................... 43,84 m 
Højde: ........................... 13,97 m 
Lastrum: 
Højde-bredde 7,65 m x 7,77 m 
- længde 33,99 m 
Hastighed: .................... 450 km/I 
Fuldvægt: ................... 72.520 kg 

Data for SATIC A300-
600ST Beluga 
Motorer: 2 stk General Electric 
CF-6 på hver 59.000 lb. 
Spændvidde: ................ 44,84 m 
Længde: ....................... 56, 16 m 
Højde: ........................... 17,25 m 
Lastrum: 
diameter 21,34 m 
- længde 37,70 m 
Hastighed: ................... 780 km/I 
Fuldvægt: ................ 150.000 kg 

Der påtænkes en militær version af den flyvende, franske "Stør". 
Her har den slugt et par helikoptere. Oversigten ved siden af 
giver en sammenligning af /astrumsmålene på en række andre 
fragtfly. 

jris 
tcf1 "" 
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Kommentarer 
MD-82 OY-KHE er en "gengan
ger". Den blev leveret til SAS i 
1988, men slettet af registeret 
i 1994, da den blev udlejet til 
Reno Air i USA som N842RA. 

Typenavnet for Piper PA-
32R-301T er Saratoga li TC. 
OY-TFT er den første i Dan-
mark. 

Tilgang 

OY- Type 

KHE 
TFT 

McDonnell-Douglas MD-82 
Piper PA-32-301T 

Slettet 

OY-

DKB 
GCL 
HDA 
JAX 
XHZ 

Type 

PA-28-140 
TB-9 
Hughes 269C 
Stemme S-10 
Twin Astir 

Dato 

17.8. 
18.8. 

19.10. * 
25.6. 

5.8. 

Fabr. nr. 

49604 
3257050 

Reg.dato Ejer/bruger 

20.8. SAS, Kastrup 
19.8. TF-Trading, Fredensborg 

Ejer/bruger 

Bel Air, Odense 
Line lnvest, Esbjerg 
P.E. Nørskov, Vejle 
V. Jaksland, Holbæk 
Vestjysk Svæveflyveklub 

Årsag 

Solgt til Norge 
Solgt til Norge 
Solgt til Sverige 
Solgt til Frankrig 
Solgt til Israel 

Hughes 269C OY-HDA blev *1993 
slettet i 1993. 

Ejerskifte 

OY- Type 

AYA AA-1 Yankee 
BCF PA-28-140 
DCW Cessna F 172E 

DKV Cessna F 150F 
XRZ Ventus cT 

Reg.dato Nuværende ejer/bruger 

21.8. Henrik Petersen, Ringsted 
19.8. Ivan Møller, Thisted 
21.8. Birgit Tougaard Pedersen, 

Løgstrup 
18.8. Flymøller, Haderslev 
11 .8. Erik Døssing, Viborg + 

OY. TFT er den første Saratoga li med turbolader (TG) på dansk register. 

Tidligere ejer/bruger 

E. Klokkerholm, Nibe 
Viggo Møller, Thisted 

Kr. Løgstrup Pedersen, Odense 
Erling G. Andersen, Rudkøbing 
Anders Møller Andersen, Schweiz 

Foto: Knud Larsen 

p;~ r 



t'ISlfS,., _ ., i\7ilfl 'MI r,,1,,r111''1 ;J7tlt! Vfll PIS9t[111 ·1 ;JMt! 1M I Ul'" 

Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibllotek og KDA-servlce 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 461415 00 
Telefax 46 191316 
E-mail: kda@post8.te1e.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir. -ons.; 13.00-16.00, tor. : 9.00-16.00, !re.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse 
Aksel C. Nielsen (!md.) 
Bent Holgersen (næstfmd.) 
Finn Larsen 
Palle J. Christensen 
Vagn Jensen 

Telefon 
98 29 36 36 
75 36 08 25 
86403323 
86 67 04 48 
86 4411 33 

Ansvarsomrflde 
Internationalt 
Teknik/luftrum 
Miljø 
Public Relations 
Uddannelse 

Statens Luftfartsvæsen på Internettet 
Adressen er www.slv.dk 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 822015 
Fax 74 82 24 00 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dlu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

~LI-

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 08 
Resultatservice: Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens 8. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Henrik Bentzen 
Hedegaardsvej 29, 1 tv, 2300 Kbh. S 
Telefon 31 55 40 71 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

Formand: Ricard Matzen 

Næstformand: Peter Andersen 
Kasserer: Vagn Jensen 
Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 

På hjemmesiden vil der fremover bl.a. også kunne findes 
analyser/rapporter vedr. havarier mv. 

Dansk Motorflyver Union 
Adresse· 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 

Bestyrelsesmedl.: Bjarne E. Hammer 
Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

57 61 5250 

74 75 31 01 
86441 133 
53 6773 05 
46 59 04 02 
9842 1599 
97 18 2050 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr Hvk!t 
Generalsekretær. Lultkaplajn Erik Thrane 

Sekretariat:Vester Farimagsgade 7,4 . 1606 Kabenhavn V 

KALENDER 
Svæveflyvning 

14-15/11 PR-seminar 
27 /2-99 Repræsentantskabsmøde 
13/5-23/5 DM-1999, chef: Lars Ullitz 
12/7-22/7 AÅ 1999 
4/7-24/7 VM for juniorer i Holland 
24/7-15/8 VM-FAI i Beureuth 

Drageflyvning/Paraglidning 
7/11 Repræsentantskabsmøde, Fasterhalt 

Motorfl vning 
3-17 /1 O Rally Toulouse - Senegal - Toulouse 

Faldskærmss rin 

20/3 DFU repræsentantskabsmøde 

DMU arrangementer 
i sommeren 1998 
Sommeren er gået, og der er 
vel ingen større vemodighed 
ved at tage afsked med som
meren 1998, der jo ikke levede 
op til forventningerne. Som fly
ver kunne man have ønsket sig 
nogle flere dage hvor himlen 
var skyfri. Det startede egent
lig helt godt i maj, hvor der var 
sydjysk Rally fra Vamdrup. 

I Store Bededagsferien var 
der inviteret til to arrangemen
ter, en tur til Litauen arrangeret 
af Ove Dyvad Jørgensen og en 
indbydelse fra Ljungbyheds 
Flygklubb til rallykursus og-flyv
ning. 

Rallykursus 
Ljungbyhed har været militær 
flyveplads, og det virkede 
overvældende, at der var fire 
parallelbaner, to små på 800 
m og to store på 2.000 m læng
de, så der var noget at vælge 
imellem. Der mødte seks fly fra 
Danmark og tre fra Sverige. Vi 
ankom ved frokosttid fredag og 
blev indkvarteret i Husarlågret 

F5 i dejlige to-sengs værelser 
med toilet og bad på gangen. 
I løbet af eftermiddagen fik vi 
en gennemgang af .Tåvlings
regler f0r rallyflygning" og brie
fing om næste dags navigati
onsture. Da det var ovre blev 
der øvet landinger på de .kor
te" baner, så der var plads til 
seks fly i luften på en gang. 

Lørdag gik det så løs med en 
navigationstur om formiddagen 
med start fra den korte bane og 
efter specielle flyvekort 1 :250 
000 med rutefoto og otte 
vendepunktsfoto indkopieret på 
A4 blade, hvilket gjorde det let 
at håndtere. Udelandingen mel
lem de to navigationsture skete 
på den lange bane hvorved 
klubhuset lå. Lørdag aften var 
der middag med prisuddeling 
og megen hyggesnak. Vejret 
var flot solskin og lunt og stille, 
så det danske selskab afslut
tede aftenen på balkonen ved 
logiet. Søndag formiddag efter 
morgenmaden var der hjem
flyvning. Man kunne godt have 
undt flere den oplevelse. 
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Litauen 

På turen til Litauen var der til
meldt seks fly, desværre blev 
to af dem hængende i Gdansk 
på grund af en meget pessi
mistisk vejrmelding. Tidligere 
på året var turen blevet grun
digt bearbejdet på DMUs se
m i nar, så selvom russerne 
ikke ville give overflyvningstil
ladelse til at krydse Kalinin
grad havde alle en alternativ 
rute at følge. Palanca er en 
charmerende badeby ved 
østersøkysten. Bededagsaf
ten var festaften i hotellets res
taurant. Vi fik serveret nogle af 
landets kulinariske specialite
ter med tilhørende drikkevarer, 
en uforglemmelig oplevelse. 

Lørdag kørte vi på bustur ud 
af landtangen syd for Klaipeda. 
Landtangen er en 200 km lang 
smal klitrække med lidt nåle
træer. Den sydlige halvdel er 
russisk, så vi stoppede ca. 
halvejs ved en lille ferieby, 
Nida, som er nærmest para
disisk. Her kunne vi nyde en 
frokost med alt godt fra havet, 
og med udsigt over bugten og 
de kæmpestore klitter. På ve
jen tilbage gjorde vi holdt i Klai
peda, Litauens største havne
by, hvor vi gik en lang strøgtur 
i bymidten. Byen har stor trafik 
i havnen, men er mindre inte
ressant som turistby. Palanca, 
der ligger ca. 30 km nord for 
Klaipeda, er derimod livlig og 
charmerende. Der er et utal af 
restauranter i byen og gaderne 
summer af liv hele aftenen. 
Her "hjemme" tilbragte vi lør
dag aften. Søndag var hjem
rejsedag efter et par dejlige da
ge med perfekt sommervejr. 

Lufthavnen ligger kun 5 km 
fra byen og er mindre bureau
kratisk end Vilnius. Startafgif
ter mm. er dyrere end vi er vant 
til, regn med kr. 500,-for en PA-
28 med 4 sjæle. AVGAS 100 
koster ca. 1 $ pr. liter. Prisnive
auet er stadig lavt i forhold til 
Vesteuropa, særligt fordelag
tigt er rav, CD-plader og kaviar. 

DM i præcisionsflyvning 
23. - 24. maj DM i præcisions
flyvning i Haderslev. Der blev 
fløjet i to klasser. A-klassen, 
hvorfra deltagerne kan udta
ges til internationale kon
kurrencer og B-klassen, der er 
åben for alle. Vejret var begge 
dage med begrænset skyhøje 
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på 1.000 til 1.500 ft, men med 
en udmærket sigt på over 1 O 
km. I A-klassen deltog 11 fly og 
I B-klassen 1 O fly. Om lørdagen 
blevderfløjetenVestturogom 
søndagen en Øst tur, der gik 
over Fyn, Bågø og Årø. 

"Fly-Møller" havde ryddet 
værkstedet, så det kunne bru
ges til briefing og beregnerlo
kale. I klubhuset var der cafe, 
hvor klubbens damer servere
de maden og hyggede om del
tagerne før turene og efter de 
hårde prøvelser i luften. Med det 
desværre begrænsede delta
gerantal var der god plads til 
parkering af fly og til spisning i 
klublokalet. Alt i alt et par me
get vellykkede dage. Haderslev 
fortjener ros for sit arrangement 
der fungerede meget flot. 

Årets Flytur '98 

I Pinsen29. -31.maj havde Jan 
Hansen, Norge med Ålands 
Flyklub inviterettil Årets Flytur 
'98, hvor norske, svenske og 
danske piloter mødtes i Marie
hamn på Ålandsøerne. 106 fly 
med "besætninger" mødtes. Af 
disse fly var 13 fra Danmark, 
15 fra Sverige, og 78 fra Norge. 
Vi var meget heldige med vej
ret, det var klart med drivende 
skyer og en del sol. 

Efter ankomsten blev delta
gerne installeret omkring i Ma
riehamn, nogle på hotel, nogle 
i hytter og endelig overnattede 
nogle i telt ved lufthavnen. Ti
den i Mariehamn gik med at se 
på fly, snakke om fly, beundre 
de sjældne og velholdte gamle 
fly. Ind i mellem var der fly show 
og lørdag aften var der middag 
på Hotel Arkipelag, hvor over 
200 af deltagerne mødtes til 
spisning, talerog dans. En fest
lig aften i selskab med folk med 
samme interesse. Søndag for
middag tog de fleste hjemefter, 
og det varfornuftigtfor vejret var 
ikke så godt om mandagen, 2. 
pinsedag. 

Arrangørerne havde udle
veret spørgeskema til alle fly. 
38 svarede. 79 % syntes at et 
sådant arrangement var meget 
godt og 63 % syntes at Marie
hamn var meget godt. 82 % 
kunne tænke sig at gentage en 
sådan tur hvert år, så der er no
get der tyder på at arrange
mentskomiteen har haft suc
ces. 

DMU tur til Skagen og Læsø 
Af Søren Perby 

Weekenden den 22. - 23. au
gust havde DMU arrangeret 
en tur til Skage og Læsø. Mø
destedet var Sindal Lufthavn, 
hvor der var arrangeret frokost 
kl. 12. Herefter sightseeingtur 
til Skagen - videreflyvning til 
Læsø for overnatning, sight
seeing og frokost på Læsø 
søndag. Jeg havde inviteret 
min kæreste Esther med på tu
ren, til lejligheden havde jeg le
jet en AAY1 AmericanYankey, 
som jeg efterhånden har fløjet 
en del timer med. 

Turen til Sindal 

Lørdag morgen var jeg tidligt 
oppe for at se på vejroplysnin
ger, tale med metrolog og reg
ne flyveplan. VMC-udsigten var 
ikke den mest ønskelige for en 
AA 1 - skyerne startede i 2500-
3000 ft, vinden i 2000 ft var 30 
kt lige ind i næsen, jordvinden 
15 - 28 kt stødende til 40 kt. 

Metrologen mente ikke det 
ville blive så slemtforvores rute. 
Vinden i Sindal var lige hen ad 
banen, og ved at observere 
vindmåleren på Ringsted var 
det værste set over 15 min. 20 
kt 30 grader ude af banen. 

Vi drog afsted fra Ringsted 
via Kalundborg til Samsø. Vi fik 
lov til at krydse Århus TMA 
uden transponder og gå direkte 
til Sindal. 

Vor højeste ground speed 
var iflg. min GPS 63 kt. Efter 2 
timer og 15 min. i luften lande-

de vi på Sindal flyveplads, hvor 
vi blev modtaget af Louis Rovs 
Hansen, der havde arrangeret 
turen. 

Udover Rovs viste det sig, 
at de øvrige fly var hjemmehø
rende på Ringsted flyveplads, 
så vi kunne næsten betragte 
det som en klubtur. Dette var 
i sig selv ikke så dårligt, da vo
res klubtur i foråret med sam
me mål blev aflyst pga. vejret, 
men det var synd for alle dem 
som ikke kom med. 

Skagen 

Ved ankomsten til Sindal mang
lede et fly med 6 personer, der 
havde været motorproblemer 
i Ringsted, men de fik ordnet 
problemet. Vi fik at vide de lige 
var kommet afsted, så vi valgte 
at tage til Sindal Hotel for at 
indtage frokosten. For ikke at 
sinke turen til Skagen smurte 
Sindal Hotel madpakke til de 
forsinkede, som de så kunne 
indtage under busturen. Vi tog 
afsted fra Sindal Hotel med 
madpakken, afhentede de for
sinkede på Sindal Flyveplads, 
og kørte mod Skagen. 

Louis Rovs Hansen fortalte 
med næsten professionelt en
tertainment om den norden
fjordske tilblivelse og de man
ge seværdigheder, som man 
her kunne fremvise. Den sidste 
del af køreturen til Jyllands 
nordligste punkt Grenen blev 
foretaget i traktortrukket vogn 



kaldet Sandarmen, der kørte Den brune bl 
deltagerne ud så de kunne ha- Da jeg tillige er biavler, spurgte 
ve et ben i Kattegat, og et ben jeg ret hurtigt om der ikke var 
i Skagerak, hvilket de fleste prø- nogen i klubben, der var eller 
vede. kendte en biavler.Jeg ville nem-

Turen tilbage til Sindal star- lig gerne se den lokale birace, 
tede. Igen fortalte Rovs om by- som pga. mærkelig EU-politik 
er og lokale seværdigheder. efterhånden er en ret truet dy-
Det var så absolut et stort plus reart. Ewald, en pensioneret 
at have en så lokalkendt guide tømrermester og primusmotor 
med. i flyveklubben, tilbød at være 

chauffør til en lokal biavler, 

Flyveklubben på Læsø som han kendte. Biavleren var 
desværre ikke hjemme, så jeg 

Sindal lufthavn havde givet måtte nøjes med at se bierne 
gratis startafgift til turen, så det uden at lukke op for staderne, 
var bare med at komme afsted men nu har jeg da en undskyld-
til næste mødested - Læsø fly- ning for at komme igen. 
veplads, hvor medlemmer af Ewald havde i øvrigt flere 
Læsø Flyveklub stod for at ting i ærmet end først havde 
tage imod os. antaget, men et hus på pæle, 

Læsø Flyveklub er en ret ny stående ude i havet er der sik-
klub. Den blev stiftet i 1996, og kart ikke mange, som har hørt 
der er pt. 36 medlemmer, om. Det er den sidste rest af 
hvilket må siges at være ret en gammel særpræget fiske-
pænt i forhold til øens 2.300 tradition på Læsø, der var en 
indbyggere. gammel naturhavn, som for 

Selvom klubben var ny og lil- længst er sandet til. Her boede 
le manglede den ikke gæstfri- fiskerne i deres teltbåde, den 
hed. Medlemmerne sørgede for sidste teltbåd havde Ewalds far, 
transport til pensionatet, og vi- og den lå lige der hvor Ewald 
dere for dem som ikke kunne nu har sit"fiskehus". Huset bli-
køre på cykel. Endvidere hav- ver som de gamle teltbåde ta-
de klubben arrangeret aftens- get ind på land hver vinter. 
måltid. 

Da Rovs tidligere havde 
kundgjort der ville blive serve- Saltsydnlng 
retjomtruhummerhaler, varder Søndag morgen havde Læsø 
sikkert mange som tænkte på Flyveklub arrangeret mor-
supermarkedets dybfrosne 6 genmad, den videre sight-
stk. til kr.80,-.Jomfruhummer- seeing på Læsø skulle foregå 
haler spises på Læsø, som på cykel, men da min kæres-
kartofler spises på Samsø, el- tes ledegigt ikke tillod denne 
ler sådan føles det i hvert fald. form for transport, blev vi 
De fleste deltagere havde øjne straks tilbudt at låne en bil. 
så store som thekopper, da de Første stop var Læsø Salt-
gæstfri fra Læsø Flyveklub be- sydehytte, hvor der blev frem-
gyndte indbæringen i skåle så stillet sydesalt i rekonstruere-
store som vaskebaljer. Der de hytter. Dette er en gammel 
blev givet en demonstration i, tradition på Læsø. Da produk-
hvordan man piller en sådan tionen var på sit højeste, havde 
velsmagende delikatesse, og den måske industriel karakter. 
så var det bare i gang. Under 500 års saltsydning forhugge-
spisningen var der en herlig fri de nemlig den oprindelige 
konversation med vore nye skov med ødelæggende sand-
venner. flugt til følge. Saltet fremstilles 
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ved at inddampe saltholdigt 
grundvand i store jernpander. 

Læsø 

Læsø er den mindste kommu-
ne i Danmark. Samtidig er den 
med et areal på 11.400 ha den 
største ø i Kattegat. Befolk-
ningstætheden er kun 1 /6 af 
landsgennemsnittet. Lidt over 
70% af Læsø's areal er ube-
byggede områder, der hen-
ligger i naturtilstand eller drives 
som plantager. 

Afsked - desværre 

Læsø's storslåede natur og 
mange seværdigheder kan 
ikke opleves fuldt ud på så kort 
tid, som vi havde til rådighed. 
Rovs havde gjort et stort 
arbejde i at finde det vigtigste 
til os. Frokosten blev indtaget 
i Vesterø havn, en meget idyl-
lisk lille havn, hvor det også var 
svært at løsrive sig, men hjem 
skulle vi jo. Ved afrejsen var der 
bred enighed om, at der måtte 
blive et snarligt gensyn med 
øen og dens herlige flyveklub. 

Nyt fra motor-
flyveklubberne 

Holbæk Flyveklub havde den 
16. august klubtur til Bornholm 
med landing på Rø Flyveplads. 
På de lejede cykler kørte vi til 
Gudhjem, hvor vi havde en 
herlig dag med "Sol over Gud-
hjem" på flere måder. Holbæk 
Flyveplads forventer at have 
en automatisk OMi-vejrstation 
på pladsen i løbet af forsom-
meren 1999. Klubturen gik til 
Endelave efter JensToft's has-
selnødder. PS I Jens Toft siger 
at der er mange nødder i år. 

• 

(~ ~ 
Nekrolog 
Den 30. august mistede dansk 
svæveflyvning en af sine pio
nerer og Herning Svæveflyve
klub sit æresmedlem Svend 
Michaelsen i en alder af 83 år. 
Svend Michaelsen sov stille ind 
på Herning Centralsygehus 
efter en relativ kort sygdoms
periode. Lige til det sidste var 
han en hyppig gæst på Skin
derholm og fulgte levende med 
i hvad der foregik i klubben. 

Ved sin død var Svend Mi
chaelsen medlem af svævefly
veklubben SG-70 og æres
medlem af Herning Svævefly
veklub, som han var med til at 
starte i 1944/45. 

Med sin solide håndværks
mæssige baggrund blev han en 
stort aktiv for klubben. Han var 
således med til at bygge klub
bens første svævefly en Polyt 
11,-vognogførstespil.Senereblev 
han klubbens formand (1952), 
flyveleder og S-kontrollant. 

Svend Michaelsen og hans 
afdøde hustru Mary, som også 
var svæveflyver, var en perio
de meget aktive ledere af Svæ
veflyvecenter Arnborg, hvis til
blivelse han også tog del i. Ved 
siden af havde Svend Michael
sen overskud til selv at dyrke 
svæveflyvning på alle planer. 
Helt op i sin høje alder deltog 
han aktivt i de konkurrencer der 
faldt for, og med ganske gode 
resultater. 

For sin store indsats for 
Dansk Svæveflyvning modtog 
han Paumssandiers Diplom og 
havde den ære at være »kgl. 
hofsvæveflyver« ved at flyve 
med Hans Kgl. Højhed Prins 
Henrik under dennes og Dron
ningens besøg på Svæveflyve
center Arnborg. 

Æret være Svend Michael
sens minde. 

Herning Svæveflyveklub 
Peter Bak 

Meddelelser 
fra Unionen 
Nr. 45 af 13.08.98: 
Referat af hovedbestyrelses
møde 16.06.98. 
Nr. 46 af 13.08.98: 
Invitation til formandsmøde 
10.10.98. 
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Resultater fra DM 1998 Arnborg Åben 
0 Endelige resultater og Arnborg Aben 13.07.98 - 23.07.98 

DM 15 Meter klasse 
Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22107 Total 

(21 .05.98 - 31 .05.98) 

NrNavn 
1 Kaj H. Pedersen 723 553 578 1854 

21/05 22105 23/05 27/05 Total 2 Lars Ternholt m.fl. 733 591 527 1851 
1 Jan W. Andersen 541 927 636 694 2798 3 Lars Peder Hansen 679 539 470 1688 
2 Jan S. Hansen 770 774 578 675 2797 4 Anders M. Andersen 535 560 483 1578 
3 Knud Møller Andersen 758 770 559 676 2763 5 Niels Erik Skærlund 712 596 270 1578 
4 Henrik Breldahl 623 862 578 691 2754 6 Leif Petersen 636 333 553 1522 
5 Ulrik Sørensen 747 814 473 672 2706 7 Christian Hansen 436 583 494 1513 
6 StigØye 606 1000 591 430 2627 8 Jørgen Døssing m.fl. 268 532 529 1329 
7 Erik 0øssing 767 771 549 430 2517 9 Søren Grum-Schwensen 601 259 444 1304 
8 lbWienberg 519 740 519 565 2343 10 Rasmus Mortensen m.fl. 491 313 487 1291 
9 UlrikEilert 501 859 523 390 2273 11 Brian Christensen 469 333 444 1247 
10 Jørgen Ib 519 609 483 627 2238 12 Kim Reggelsen 496 254 444 1194 
11 Mogens Hansen 533 803 467 402 2205 13 Dan Møller Andersen m.fl. 685 457 35 1177 
12 Jan Gevad 729 624 412 427 2192 14 Lars Hansen 530 169 444 1143 
13 Jan Buch-Madsen 766 723 262 419 2170 15 Jens Ole Nielsen m.fl. 388 308 444 1140 
14 Øjvind Kirkeby Frank 535 795 393 392 2115 16 Klaus Vang Pedersen m.11 388 159 583 1130 
15 Johannes Lyng 543 681 419 364 2007 17 Svend H. lhle 402 205 444 1051 
16 Svend Andersen 410 755 307 378 1850 18 Torben Nissen 419 536 37 992 
17 Ole Arndt 510 719 473 84 1786 19 Jakob Evald 525 444 969 
18 Henrik Bill 535 483 327 402 1747 20 Kren Krog Jensen 306 162 469 937 
19 Morten H. Jensen 536 520 262 416 1734 21 Jesper Neerholt Sørensen 624 280 904 
20 Morten K. Nielsen 517 535 406 80 1538 22 Stener Leander 604 197 14 815 
21 Niels Henrik Slmonse 319 475 257 378 1429 23 Flemming Hougaard m.fl. 194 173 386 753 

24 Brian W. Pedersen m.fl. 302 187 210 699 
25 Asbjørn Wiehe m.fl . 342 163 165 670 

DM Standard 26 Jimmy F. Roelsgaard 317 240 16 573 
21.05.98 - 31 .05.98 27 Niels Jørgen Kjær 282 193 475 

NrNavn 21/05 22/05 23/05 27/05 Total 28 Hans Bo Poulsen 222 178 45 445 
29 Per Givskov Kristensen 183 36 219 

1 Niels Ternholt 464 953 593 443 2453 
2 Arne Boye-Møller 500 947 537 462 2446 
3 Uffe Edslev 457 784 648 499 2388 
4 Mogens Hoelgaard 465 934 494 406 2299 
5 Jens Chr. Pedersen 457 900 499 441 2297 Old Boys 1998 
6 Jan S. Pedersen 472 863 502 441 2278 
7 Kaj H. Pedersen 466 880 494 303 2143 13.07.98 - 23.07.98 

8 Per Winther 466 756 513 398 2133 
9 Niels Erik Skærlund 425 888 414 361 2088 Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22/07 Total 
10 Christian Skov 338 755 563 399 2055 
11 Klaus Vang Pedersen 453 890 549 136 2028 Niels Erik Skærlund 680 272 952 

12 Jens Peder Jensen 466 742 477 337 2022 2 Lars Hansen 512 428 940 
13 Peter Meilhede Hanse 423 869 507 181 1980 3 Klaus Vang Pedersen m.fl 387 514 901 
14 Charles Gjørup 457 883 404 211 1955 4 Svend H. lhle 401 428 829 
15 Morten Juul Christen 464 1000 425 1889 
16 Anders M. Andersen 472 743 485 146 1846 
17 Birger Steen Hansen 301 784 510 146 1741 
18 Svend Erik Madsen 479 556 440 233 1708 
19 Frank Beck Nielsen 284 863 310 144 1601 
20 Poul-Kim Larsen 308 352 537 375 1572 DM Junior 1998 
21 Christian Madsen 232 476 353 393 1454 
22 Carsten Thomasen 407 567 331 141 1446 13.07.98 - 23.07.98 

23 Torben Kristensen 234 351 470 142 1197 
24 Peter Sommerlade 216 137 354 402 1109 Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22/07 Total 
25 Bjarne Jensen 90 412 323 254 1079 Thorsten Mauriisen 897 785 1682 

2 Morten H. Jensen 795 600 1395 
3 Thomas Leander Nielsen 785 600 1385 
4 Thomas Vestergaard 769 600 1369 

2-sædet 1998 
5 Søren Sarup 715 652 1367 

13.07.98 - 23.07.98 
6 Mette Schmeltz Pedersen 704 660 1364 
7 Kenneth Kronborg 687 600 1287 

Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22/07 Total 8 Jan Fahlgren 634 612 1246 
Jørgen Døssing m.fl. 319 255 360 934 9 Steen Elrngaard 589 628 1217 

2 Klaus Vang Pedersen m.fl. 461 79 385 925 10 Morten K. Nielsen 601 600 1201 
3 Dan Møller Andersen m.11 594 227 27 848 11 Peter Rasmussen 575 618 1193 
4 Asbjørn Wiehe m.fl. 407 81 125 613 12 Peter Kampmann 539 600 1139 
5 Brian W. Pedersen m. 359 93 159 611 13 Martin Rene Hansen 544 584 1128 
6 Flemming Hougaard m. 231 86 283 600 14 Søren Christensen 569 258 827 
7 Jimmy F. Roelsgaard 377 120 12 509 15 Lars Ulrik Jensen 131 600 731 
8 Niels Jørgen Kjær m.11 335 96 431 16 Kim Bjørn Poulsen 618 10 628 
9 Hans Bo Poulsen m.11 270 89 34 393 17 Mikkel Bækhøj Christensen 277 128 405 
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DM Klubklasse 1998 
13.07.98 - 23.07.98 /1th EIIROl'EAH GUDING CHAIIPIOHSHIPS 

STANDARD class 
Total resulta atter 11 te1k Aesults OFFICIAL 

Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22/07 Total -----------------------------------------------------------------------------------------------------
No c...,_ Club Glider Point• 

Thorsten Mauriisen 897 208 599 1704 -----------------------------·----------------------------------------------------------------------· 
1 U4 CllABB PAUL lllEUHD LS 8 5717 

2 Thomas Vestergaard 792 201 511 1504 2 Y4 SCHIWINE REINHAIID GERIIANY DISCUS 2A 5467 
3 za SCOTT TIIIOTHY G.BRITAIN LS 8 S42S 

3 Christian Skov 768 195 511 1474 4 LS BASTIAANSE RIEN NETHEILANDS LS 8 5355 

4 Jan Hald 855 92 511 1458 5 1'11 FllACICOWINC PAlltl. POI.AIIO LS 8 11328 
6 E1 CHEETHAN l\JSSEU. G. IIIIITAIN LS SA 11267 

5 Johnny Andresen 812 120 511 1443 7 p NAUSI GAIIOR HUNGAIIY DISCUS CS 5211 
8 AT TAINIOJA ANTTI FINLAND DISCUS A l!200 

6 Morten Juul Christensen 829 82 511 1422 9 3Y UEISS HER!IEIIT GERIIANY LS BA 8141 

7 Morten H. Jensen 814 70 511 1395 10 02 ASOUUN LAUllENT FRANCE DISCUS 2 111192 
11 KO IWtN NANFRED SUITlERUHD LS 8 l!OS6 

8 Jens Binderup 751 188 451 1390 12 07 IWISH SRIAN 6.IIIIITAIN USA 1!1136 
13 EC EDSLfV UFFE D-.C LS SA 7935 

9 Carsten Lindberg 720 85 559 1364 14 su BREIDAHL HENRIK DENIWI( DISCUS 18li7 
15 Al ENGSTROH JESPER SVEDEN LS SA 7772 

10 Kenneth Kronborg 725 74 511 1310 16 YB SOUBRIER ERIC FRANCE DISCUS 2 7770 

11 Peter Rasmussen 617 66 519 1202 17 L3 TICHY PETR CZECH REP. DISCUS 7745 
18 BC NIERAIIICA Z816HIEU 1'01.AND SlO 55•1 7738 

12 Helle Lundgren 385 69 520 974 19 LI KUIIOVCIK VIUM SUlVAICIA DISCUS es 7604 
20 ZT GAUIIAHN MARKUS SWITZERLAND DISCUS B 7503 

13 Søren Christensen 629 47 220 896 21 3C COSTA CORllADO ITALY LS 8 7373 

14 Carsten Thomasen 656 164 65 885 
22 UNO LE\ICHOVIUS AGNE SI/EDEN LS SA 7309 
23 SE OLE ARNDT DENIIARK LS SA 7236 

15 Lars Ulrik Jensen 165 60 511 736 24 NP SELEN SJAAIC NETNERLANDS LS 4A 7228 
25 IE INAEl!NIT EOUARD SUITZERLANO DISCUS B 7045 

16 Flemming Kristensen 152 68 511 731 26 BD ZAUIRSlCI DAUUSZ l'OLINI) SZD 55·1 6966 
27 CE Tl!ICA JIRI CZECH REP. DISCUS es 6926 

17 Henrik Rolsted 465 75 540 28 26 GllNZA GIANCARLO ITALY SZD 55 6867 

18 Martin Boderskov 395 56 451 29 HA NUIUtlllANTA HAHHU FINLAND LS 8 6819 
30 KB ICASSAI BELA HUIIGARY OISCUS es 6734 
31 e65 CRABB STEVEN IRELAND LS 8 6450 
32 73 SZAIIO ~ETER HUNGARY OISCUS 6294 

DM Kvinder 1998 33 EN SICLALSKIS STASYS LITIIUANIA GENESIS· 2 6148 
34 GF NONICICONEN KAI FINLAND LS 7 6022 

13.07.98 - 23.07.98 35 ED DE UACNTER ENIL BELGIUII LS 8 6010 
36 L7 DIYOK NAROS SLOVAICIA DISCUS 8 5986 

Nr Navn 16/07 18/07 20/07 22/07 Total 37 ri JOSE JAl/tE BELGIUII DISCUS B 5966 
38 Git BIiiTIii( GERT NETHERLANDS OISCUS 8 5958 
39 ae NATOUITI LARRY IELGIUII DISCUS 8 5229 

Mette Schmeltz Pedersen 750 684 1434 -----------------------------------------------------------·--------------------------·------------
2 Agnete Olesen 770 652 1422 ---------------------------------------------------------·--------------------------------···--·----

9th EIIROf'EAH GUDING CHAll~IONSHIPS 

3 Birgitte Ørskov 650 429 1079 15 NETERS clu. 

4 Helle Lundgren 358 557 915 
Total resulta efter 11 t • sk. Resulu OFFICIAL 

--- ------------------------- ---------------···------------------------------------------------------· 
No CmpNue Club Glider Pointl ----------------------------------------------------------·-----·--·-··--·--------------------------· 

99 OØEIUIAYER NANS GERIIANY VENTUS 2A 8778 
2 HP GRUND "ICHAEL GERIIANY YENTUS 2A 8709 

FAI Nationalhold 1999: Kriterierne for udtagelsen af 3 El BAUOER ICAAl. E. i;e--, VENTUS 2A 8671 

nationalholdene fremgår af 
4 85 POZHIAIC IWIIUSZ l'OLANO ASW 27 8584 

1 . Uffe Edslev 5 DU UATT DAVID G.BAITAIN VEHTUS 2A 8532 

Unionshåndbogens gruppe 6 EQ BERNARD ERIC FRANCE VEHTUS 2A 8514 
2. Kristian Hansen 7 vx KAUA SEBASTIAN 1'01.AHD ASU 27 8496 

3. Stig Øye 713, men i store træk foregår 8 110 JAHDUITSeN IIOUGANG AUSTRIA VENTUS 28 5370 

det som flg.: 
9 vs GHIORZO STEFANO ITALY VEHTUS 2A 8243 

4. Niels ternholt 10 27 IIUJCINC STANISLAU 1'01.AHD ASW 27 5242 

Nationalholdene opstilles 11 K1 KAY ALISTER G.BRITAIN YENTUS 2A 8157 
5. Arne Boye Møller 12 1R llAIIIOND STEVEN NETHERLANDS ASU 27 8094 

6. Jan W.Andersen hvert år efter afholdelse af gyl- 13 10 JONES STEVE G.BRITAIN VENTUS 2B 8066 

digt danmarksmesterskab i de 
14 GT GOSTHEII THOHAS ITALY VENTUS 2 8054 

7. Jan S.Hansen 15 V1 GULYAS GYORGY HllNGARY VENTUS 28 111149 

enkelte klasser og er gæl- 16 PC PETTERSSOH AICE SVEDEN VENTUS 2 7970 
8. Knud Møller Andersen 17 EU HOYEAU FREDERIC FRANCE VENTUS 2A 7899 

9. Henrik Breidal dende for det efterfølgende 18 KV OYE STIG DENIIARK VENTUS 2C 7692 

kalenderår. 
19 SV SABECKIS VYTAUTAS LITIIUANIA L.IIC 17A 7676 

10. Ulrik Sørensen 20 Al NETUSILOVA ALENA CZEeH REP. VENTUS 2A 7669 
21 y GALETTO GIORGIO ITALY YENTUS 2A 7654 
22 L6 ROIIEIJN HENRY NETHERLANDS LS 6C 7552 

FAI Nationalhold 2000: Nationalhold opstilles i: 23 LF ICREJCIRIK PETR CZECH REP . VENTUS e 7399 

FAl-klasserne 
24 H1 HARTL 1101.FGANG AUSTRIA ASU 27 7343 
25 SH ICNUD IIOUER DEHNARK VENTUS C 7302 1. Niels Ternholt Juniorklassen 26 LE LENBLE ICLAUS SUITZERLAND DG IIOOS 6964 

2. Arne Boye Møller 27 us SUCKSOORFF HAATTI FINLAND LS 6 6910 
Evt. klubklassen 28 LS STARKL LUDUIK AUSTRIA ASU 27 6754 

3. Jan W.Andersen 2'9 55 KRISTIAN NANSEN DENNARK VENTUS C 6722 
30 1(1( KOIVULA IWITTI FINLAND LS 6 6630 

Bruttonationalholdet består af: 31 zv TOIIANA JAROSLAV CZECH REP. VENTUS B 6616 

Klubklasse Nationalhold 
32 BE ERIKSSON BORJE SUEDEH LS 6 6493 

FAl-klasserne - 1 0 piloter 33 UT THEISINGER GEORG GERIIANY ASW 27 6448 
1999: Juniorklassen - 6 piloter 

34 B CORNEIWE 01.IVIER BELGIUII LS 6 6286 
35 AL LEHTD ANTTI FINLAND LS 6B 6195 

1. Torsten mauritsen Klubklassen - 4 piloter 36 LI KOZAR JOZEF SLOVAICIA VENTUS C 6083 
37 BP KOFLER CHRISTIAN SUITZERLAND DG BOOS 5907 

2. Thomas Vestergård 38 7F FOLTIN VLADNIR SLOVAICIA VENTUS B 5519 

3. Christian Skov De enkelte piloters rangfølge 
39 Y41 STANAITIS JURGIS UTHUANIA VENTUS 4759 ------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Jan Hald på seniornationalholdet (FAI- ----------------------------------------- ------------------------· --·----------- ---------------------· 
klasserne) afhænger af deres 9th EUROl'EAH GUDING ~IOHSHIPS 

OPEH cl•H 

JuniorNH-1999 er endnu ikke resultat ved DM. Total reaults • fter 11 t• tk Resultt Of'FlClAL 

fastsat Rangfølgen på klubklassena- -------------·--------------- ------------------------------------------------------------
CmpNue Club Glider Points 

tionalholdet afgøres efter --------------------------------------------·--------------------------------------------------------· 
1 KS SCHUEII< ULI GERIIANY ASU 22BL 9240 

NH-1999 deltager i VM Beu- placeringen ved DM i klub- 2 X BACK JOCHEN GERIIANY NIIIBUS 411 8811 

reuth juli-august 1999 - vi får klasse. 3 A CEIITKA JANUSZ 1'01.AND ASU 22BL 8799 
4 7 TRIEBEL CLAUS GERIIANY NlltBIIS 3 8519 

ca 6 pladser Rangfølgen på Juniornational- 5 AA l(IJlfTZ REGIS FRANCE ASU 2211 8516 

6 'IV KURSTJENS GEJlRIT NETHERLANDS NINIIUS 8309 

NH-2000 deltager i EM i L0s- holdet afgøres med baggrund 7 AD HENRY JULIEN FRANCE NINBUS 411 8155 

se ved Berlin - vi får ca 6-7 i senest afholdte Juniormes- 8 LOT RtJBAJ TOHASZ 1'01.AND ASH 25 8061 

9 Y1 STEPANEK JIRI CZECH REP. Nl"8US 3D 7370 

pladser terskab sammenholdt med 10 77 NALASZ LASZLO HllNGARY NINBUS 3 7335 

11 XX ICUBITSCH GYOIIGY HUNGAIIY NINIIUS 4 66611 

NH-junior 1999 deltager i VM træningsindsats, tidligere re- 12 176 INNES DAVID G,BRITAIN NlltBIIS 4T 60l!O 

13 Y1 SHEARD PETER G. BRITAIN Nlll!US 4T 5960 
for juniorer i Terlet Holland. - sultater samt seriøsitet om- 14 VY1 URBANI LUCA ITALY NlltBIIS 4D 5914 

Vi sender ca 5-6 kring konkurrenceflyvning. 15 X3 IIONTI ROBERTO ITALY Nl"8US 5735 

----------------------------------------------------------·------------------------------
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GRØNHOLT AJAFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Gronholtvej 16 • DK- 3480 Fredensborg 
TIi 48 4811 70 • Fax: 48 47 67 54 

NU I NY UDGAVE! 
Modem Commercial Aircraft 

Giinter Endres, William Green, 
G. Swanborough 

A revised and updated illustrated 
directory ofthe world's civil 
airliners, aircraft technology and 
airlines - 106 aircraft in all . 
216 sider i stort fonnat 31 x22 
cm. gennemill . i farver med 
mange 3-D tegn. indbundet. 

kr.320,-

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
Telefax 33 32 33 62 

PIPER ARCHER III 
IFR GPS 

OY-SPL 
Har du fløjet mere end 

150 t imer og har du lyst til at 
flyve i et helt nyt fly. 

Flyet er stationeret i Allerød. 

Pris. 1.050 kr. pr. Tacotime 

Tel. 4499 5352 -Aften 4542 5354 
Mob. 4092 5453 

Part i Cessna 172 
Stationeret på EKRK, GPS, IFR. 
Tacha kr. 500,-. 

Henv. Niels Kjær 
Tlf. 4059 3059 

li 
li 
zl z1 RO EOUIPMENT 
~ Skovvej 40 4622 Havdrup 

~2§ 41f1ax8691J9 
Flysimulator 
Komplet anlæg med 133 mhz 
Pentium, 32 mb ram, 17" 
skærm, 3D grafik, 16 bil lyd
kort, rorpedaler og rat. MS 
Flightsimulator 98 med man
ge ekstra fly og alle danske 
flyvepladser. Kr. 10.000,-
Tlf. 64 81 17 05 

Sælges 
GS-500 Vario 

Kr. 3.800,
Tlf. 48 18 38 55 

Til salg 
Komet transportvogn. Totalrenove
ret, meget flot epoxymalet alumi
nium stran sportvogn med 
glasfibertop. Som ny overalt. Bør 
virkelig ses! Pris kr. 40.000, 
Henv. Birger Hansen 
Tlt56 7122 27, mobi/40596427 

PROFESSIONEL PILOT? 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 38 46 65 

Hangø.rplads udlejes 
på privat flyveplads 1 

Freerslev, 5 km syd for 
Hillerød. Gode forhold. 

Henv. 
tlf. dag 48 16 81 66, 

aften 48 24 11 66 

Sælges 
2 stk. brugte C-172. 
Kontakt J. Lundberg 

Sun-Air of Scandinavia NS 
Tlf. 76 50 01 38 
Fax 75 33 8618 

Beecb 
Hawker 

Beechcraft 

Scandinavfa A/S 

1981 Piper Seneca li for sale 
King Silver Crown, IFR, KLN90 
GPS lied to HSI, Stormscope. 
Fully de-iced, engines O hours 

since overhaul 
Phone +45 46 14 18 00 
Fax+4546141801 

Authonzed Raytheon Alrcrall Company 
Dealer for Scandlnavia and the Ukraine 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOYfER 
IUSA 

HehcQptcr Adventures Ine (HAil 
fra San Francisco, Califomia: 
• Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 
• Ingen nødvendig forskudsbetaling 
• Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

Comair AviatiQn Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
• En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

First Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på First Officer kurser 
• Kurser på: 

PR?~S~l9~_L OGKO~friNTRERET -PILOTUDDANNELSE l 
Beech l 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

38 

Billund 

40 timer ,~~ 
A-skoling PA-2øØ 

*lncl. moms • 

OPFLVVNING 
PA-28 
pr tacho time 

-• ~ • • I 

BILLUND AIR CENTER A/S - BILLUND LUFTHAVN - TELEFON 75 33 89 07 
**** TAXA- FRAGT- RUND- FOTO- BANNER- OG SKOLEFLYVNING **** 

• Flyver internationalt og i USA 
• Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAJ 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tlf. & Fax: + 47 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

Cessna 210M Centurion-78 
TT 2620 lim. Molortid 815 lim. Prop. 
145 lim. 2 x Kx 155 Nav/com, 2 x Ki 
209 LOC/GP. 1 x KR 87 AOF, 1 x KN 
54 DME, 1 x KT 76A-C. 
Audiopanel KMA 24/Marker, Garmin 
GPS 100 AVD, Sigtr. 4 pl. intercom, 
autopilot C-400B, Prop.avisnlng. Blå/ 
Vil m. blå tygklådsel. Mycket fin I skick. 
Evt. byte mol mindre flygplan. 
S-Tfn. +4641732078 
Fax +46 417 32070 
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Fly til salg! 

1998 Fabriksny P1per Archer Ill. klar til levering ultimo september. 

1998 Fabriksny P1pcr Saratoga li TC klar til levering ultimo november. 

•ffl!ii@4!!f TT 4200 hrs., Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
overa t - utro ig at, nyt luftdygtighedsbevis. 

•ijJjØi§,1§4, TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 
New P and I 1998, ing avionics, lang range tanks, new de-ice boots. 

•iNffl!3ffl@W TT 2675, Eng. 1450 hrs., new Prop 1995, King 
Avionics, ual controls, cargo door. 

•i#•QIR9L@Mh•i Eng. 306/425 hrs., Props 0/440 hrs., two full size 
camera oles with electric slidings doors + ane D-15 cm hole. 

P'WIIMI "!"T 7762 hrs., Eng. 823/ 1718 hrs., Props OH 1997, 
ew I wmglockers etc. 

•fltFMi•filf pll• TT 4336 hrs., Eng. 1766 hrs., Prop 1630 hrs. lFR 
registreret me ing og Narco avionics. 

•Ø4i@,@e15j TT 50 I 0, Eng. 1560/ 1560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new 1996, King Avionics, Trimple 2000 GPS, full de-ice, air conditioning. 

•ijJG4JMQ,,• 5300 hrs., Eng. 740/740 hrs., Props, 300/300, King avi
onics, known lcing. 

•F,@4M•ff8 TT 2600 hrs., Eng, 600 hrs., Prop. 250 hrs., new paint 
1997 Brandnew King IFR avionics package, new hoses, new magnetos 
etc ... 

•§:Ø;fflif!•*I TT 180 hrs., Eng. 750 hrs., Prop 300 hrs. remaining, 
Avlonics: arco R digital, fresh annual inspection June I 998. 

* AIR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 

~ 

~~ 
AOPA 

DANMARK 
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi varetager 
General A viation 's interesser 
i Danmark og internationalt 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 . Fax 4619 1156 

e-mail: info@aopa.dk 

Besøg vores hjemmeside (web) 
http:/ /www.aopa.dk 

FLYV • OKT. 98 

=1-&b== 
Pilotuddannelse 

Teoriundervisning 
til erhvervscertifikater 

B/l+D teori, opstart 25. november 1998 
Eksamen juni 1999 

Nu også B/l+D teoriundervisning i Jylland 

Trafikflyveruddannelse 1998/99 
skoling til instrumentbevis 

~,, 
~li 

samt flermotorsskoling 

Kære flyejer 
- Vi tilbyder: 

=l> Overhaul pi alle stempelmotorer 
=l> 5hockloadinø insp. af stempelmotorer 
=l> Overhaul af motorkomponenter 
=l> Alt indenfor atrukturarl,ejde 
=l> Reparation oø aervcie op til 5.700 kø 
=l> Udførelse af diverse SlC 
=l> Udførelse af atøjdæmpninø 
=l> Stort laøer oø div. flyreservedele 
=l> Kan hjælpe diø mere end du tror 
=l> Prøv os - JAR 145 øodkendt 
=l> Medlem af Aut. danske flyværkateder 
=l> Værkstedet har over 25 års erfaring 

North-West Air Service A/S 
Thisted Airport . DK-7730, Hanstholm 
Tlf.: 97 96 53 22 . FAX:.97 96 53 02 
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Lær at flyve 
HER ER 
FILVVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 

2750 BALLERUP 

A:privatflyver-certifikal B=trafikflyvercertifikat af III klasse. D:trafikflyver
certiflkat af I klasse. !:instrumentbevis. IFR::instrumentflyvning. 
VFR~ng. PFT ::periodisk flyvebæning. TWIN:tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luflfarts-racf10telefonist. N-BEG::nalionalt 
begrænset certifikat som luflfarts-radiotelefonisl NAT-VFR:tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN=generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG::typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
LufthavnMj 44, Aosl<lde Lufthavn 
4000 Rosldde, TH. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle certifikalBr, bannerslæb. 
Speciale: us konvel1eringer, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A-teorl. 

ALLERØD FL VVESKOLE 
Allemd Flyvl!l)lads. 3450 Alemd 
T1t 46 17 7915, Fax 4614 01 46 
Internet: www.dpp.dk/ekal 

A., I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A., BEG/N·BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangarvej A4, Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
TH. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A.,B,l,Twin, Instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG
VHF, GEN, morse. Teori: A, B/1 og D. 
(konsessionshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

COPENHAGEN AIRTAXJ A/S 
Københavns Lufthavn Rosldlde 
Lufthavnsvaj 20, 4000 Roskilde 
Tlf.46191114, fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT· 
A, B, I, Twin.Teori: A., B+I, D, N-BEG/BEG.YHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
TH. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omsldng, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE A/S 
lufthavnsvaj 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A., B, AB-lnitio, lnstruk1ør, NAT-VFR, omskoling 
jelhelikopter, PFT • A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethelikopter incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del al I-program på helikopter. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A., Bi I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, D, twin, turboprop, instruk1ør, N-BEG-VFR, 
omskoiing, simulator, bannerslæb. Speciale: LIS-konverteringer. 
Kommunll<ation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
$lullen for Civil Pilotudd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
l.ufthavnsvej 50, 4000 Roskilde 
T1t 461915 55, fax 461916 50 

Karup, tlf. 9710 01 55, fax 9710 01 56 
Praklik: A., B, I, D, Twin, lnstruklør, Turboprop saml PFT 
Teori: A., All, Bil, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
HasteweJ 58, 4100 Ringsted 
Tft. 40 461510 

A-skoling, omskoling, kunstflyvning, A·PFT, halehjul- og 
spinkursus 
e-mait rt@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 11 15 

Teori: All, B/1, D. (koncessionshaver B/1 og D:CA T) 
Oesuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonislbevis kurser, BL 9 og 10 teori. Human 
factors and limttations, PFT-kurser samt alle former for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
TH. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alk\, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teon: B/1, D, GEN, flyveklarerer, Hyveinstruk1ør- og 
konverterings•kurser. Andre lultfatlsuddannelser tilbydes efter 
aftale ATS·, AFIS-og radari<urser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, tlf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 

SkoleHyvnlng til A, Bog I saml omskoling og PFT. 
Teori til A saml N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, LufthavnsveJ 136, 5270 Odense N, 
TH. 65 95 44 44 
A-skoing, A., PFT, I -motors omskoling 

2750 o 

JYLLAND 
BIU UND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Billund, TH. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A., B, I, Twin, AB lnltio, lnstruk1ør 
PFT, omskollnger, Teori A., N-BEG/BEG·VHF 
US konverteringer 
Omskoling til bannerslæbl1tyslæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIR 
Senderborg Lufthavn 
6400 Senderborg 
Tlf. 74 42 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, tlf. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, tlf. 75 16 05 85 
Tønder Flyveplads. df. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, lnstruk1ør, Teori A., PFT og 
typeuddannelser, BEG/N·BEG, VHF, GEN, Morse, 
K011verteringer 

A/S HELIFLIGHT DENMARK 
Lullhavnsvej 35, Binund Lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 
A og B skoling på helikopter, NAT-VFR saml PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoffng lil jethelikopler incl, Jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på helikopter 

NORTH FL YING A/S 
Aabxg afd.: Aalborg LIM!avn, 
9400 Nr. Sundll'j, TH. 9817 3811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Koind. TH. 86 36 34 44 

A., B, I, Twin, PFT, N·BEG-PFT, teori A., instruk1ør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
TH. 75 58 34 02 

Skoling bl A samt PFT lil A., omskoling aBe enmolOlede. 
Teori: A., N-BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg Flyveplads 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFT til aHe cert Twin, instruk1ør, Teori: A, B+I, 0, 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis + teknisk og praktisk 
undervisning på Here turbo og jet typer. 
(konssessionshaver Bil og D: FTS) 
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Nåh, endnu en almindelig håndholdt GPS ... 
Oa, ja - og en Pitts er bare endnu et helt almindeligt en-motoret fly!) 

GPS-92 er ikke en helt almindelig GPS - års erfaring er sammen 
med høj ydelse med til at styrke Garmins ry som verdens 

førende fabrik af håndholdte GPS · er. 

12 kanals parallelmodtager • Fuld world wide Jeppesen-database 
20 flightplans med op til 30 waypoints i hver 

Fuel- og Trip planning 
255 gram ind. batterier (4 stk.AA) o.m.a. 

Husk chek altid prisen med Avia - inden du handler! 

AVIA RADIO AS 

~ ... 
FLYUDLEJNING 
AYF M-1 IFR/GPS PR. TACHO 
BSV C172 IFR PR. TACHO 
PEW C172 IFR/GPS PR. TACHO 
RPJ C172 IFR PR. TACHO 
BIU C172 IFR PR. TACHO 
CLA C172 IFR PR. TACHO 
BRT PA28-181 IFR PR. TACHO 
BLU PA28-181 IFR PR. TACHO 
BTJ PA28-181 IFR PR. TACHO 
BCL PA28R IFR/GPS PR. TACHO 
BEi C177RG IFR/GPS PR. TACHO 
CRC C177RG IFR/GPS PR. TACHO 
ASJ BE95 IFR/TWIN PR. AIRB. 

SKOLEFLYVNING 
A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en tiirkelig fordelagtig pris på A-cerlifikat: 
Cessna 172 - 1040.- incl. 25% moms pr. bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

510,-
645,-
645.-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865.-
865,-

1.650,-

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd • 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN· 46191010 
Fax: 4619 0515. E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

Piper Archer III 

~- ~ .... r-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark. Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder Piper's nye skud på turbostammen ... 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

• og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder den Piper Malibu Meridian 
bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Piper Semlnole 

. ----- :J#'- -

- ---~ 
Piper Malibu Hirage 

Piper Seneca V 

VI glæder os til at høre fra dig! 

* A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

PiperArrow 

Odense Lufthavn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

Piper Warrlor III Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

Pratt & Whitney PA 6A-42A 
turboprop motor, 480 km/timen 

i I O kilometers højde, nyeste 
avionics og de-luxe interiør. 

Vil du gøre dit livs 
bedste investering? 

-så kontakt os allerede nu!! 

Den første danske 
Malibu Meridian vil være klar til 

levering i sidste kvartal af år 2000. 

A,' e r ye P,per fly b,,ver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Tail" garanti, som gives af henholdsv,s PIPER. 
Texrron Lycoming. Teledyne Cominental. Haraell Prope er og Bend ,x/K,ng 

D,t lokale P,per Service Center vil kunne /ase ethvert problem, som matte opsta. Sa enkelt og sa fuldstændigt er det. 
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Odense-Billund 
ruten 
Med virkning fra vintertrafik
programmet den 25. oktober 
indstiller Maersk Air ruten 
Odense- Billund, der hidtil har 
været fløjet to gange dagligt 
som føderute til Maersk Air's 
mange udenrigsruter fra Bil
lund. 

Baggrunden er, at et stigen
de antal passage<er fra Fyn 
har valgt at køre i egen bil eller 
med lufthavnsbussen fra 
Odense til Billund, således at 
trafikunderlaget er blevet for 
lille til at opretholde føderuten 
med Boeing 737. 

Som afløsning for flyruten 
Odense - Billund udvides bus
ruten Odense - Lillebæltsbro
en - Billund til fire daglige af
gange. Fartplanen tilpasses 
afgangs- og ankomsttider for 
Maer?k Air's udenrigsruter fra 
og til Billund. 

Endvidere publiceres bus
ruten i de internationale reser
vationssystemer, så den kan 
inkluderes i flybilletten. 

På flyveskole 
i Canada 
Mens Flyvevåbnet som helhed 
tørster efter piloter, er der i 
øjeblikket så stor tilgang af 
flyveelever, at 12 af dem er 
sendt til Canada for at gennem
gå den elementære flyve
uddannelse. Der var simpelt
hen ikke plads til dem på Fly
veskolen i Karup, skriver FOV 
Nyhedsbrev. 

I øjeblikket er Flyveskolens 
kapacitet fuldt udnyttet med 30 
elever, der er i gang med den 
elementære uddannelse påT-
17. Den varer fem måneder, og 
det er kun denne del af uddan
nelsen, de 12 elever skal gen
nemgå. Den egentlige pilotud
dannelse skal som hidtil fore
gå på NATO-flyveskolen i Te
xas. 

Ny kontrakt 
til FLS 
FLS Aerospace gruppen har i 
flere år haft et positivt samar
bejde med TNT i England, og 
det er nu udvidet til også at om
fatte det danske selskab, FLS 
Aerospace A/S. 

Det indgik sidst i september 
en kontrakt med TNT om let 
vedligehold i Københavns 
Lufthavn Kastrup af de otte 
Boeing 727, som TNT opere
rer på sit europæiske ekspres 
netværk af fragtruter. 

Kontrakten, der trådte i kraft 
den 5. oktober, har en værdi 
på mindst 12 mio. kr. 

Thisted-ruten 
Byrådet i Thisted vedtog den 
8. oktober at give et tilskud på 
680.000 kr. til flyveruten Thi
sted-København, og sammen 
med tilskud fra Hanstholm og 
Sydthy komuner og Viborg 
amtskommune er det nok til at 
ruten kan fortsætte endnu et 
år. 

Der sker dog en lille reduk
tion i antallet af afgange, Der 
flyves nu 10 dobbeltture ugent
lig (morgen og aften, mandag 
til og med fredag) mod hidtil 12. 

Det er Sun-Air, der beflyver 
ruten med Jetstream 31 til 19 
passagerer. 

Rygeforbud 
Den 1. januar ændrer Maersk 
Air sin rygepolitik på selska
bets rutefly. 

Hidtil har det kun været for
budt at ryge på Maersk Air's 
indenrigske og interskandina
viske ruter, men fra den 1. 
januar bliver der totaltrygefor
bud på alle selskabets rutefly. 

I en meddelelse fra selska
bet hedder det, at den ændre
de rygepolitik skal ses i lyset 
af at størsteparten af dets kun
der gennem lang tid har ytret 
ønsker om, at Maersk Air fører 
en rygepolitik, der er på linie 
med de fleste andre europæ
iske selskabers. 

Flyttedag 
i Kastrup 
Hos Københavns Lufthavne er 
man nu i fuld gang med pro
jekteringen af flytningen af 
"Gamle lufthavnsgård", der 
som nævnt i oktobernumme
ret er blevet fredet 

Fredningen omfatter dog 
kun den oprindelige 1939-byg
ning, ikke de mange tilbygnin
ger, der kom til efter Anden 
Verdenskrig., fx det store kon
troltårn. De bliver derfor fjernet, 
inden man går i gang med den 
egentlige flytning, der forven
tes at finde sted en gang tidligt 
på sommeren. 

Bygningen tænkes ikke 
først nedrevet, derefter flyttet 
og så genopført. Man sigter på 
at flytte hele det oprindelige 
hus på en gang, men selv ef
ter at tilbygningerne er fjernet, 
bliver det et ordentligt flytte
læs, nok Danmarks-historiens 
største, for bygningen er ca. 80 
meter lang, 20 meter bred 
(restauranten ikke medregnet) 
og 12 meter høj. 

Flytningen må af gode grun
de henlægges til nattetimerne, 
for den skal foregå hen over 
forpladsen uden om fingrene. 
C, Bog A til lufthavnens nord
østlige hjørne, en strækning på 
et par kilometer. 

Hvad Gammel Lufthavns
gård skal brugers til, er der ik
ke truffet beslutning om end
nu. Nærliggende formål er 
VIP-modtagelser og/eller Ge
neral Aviation terminal, lige
som der bliver mulighed for at 
genoplive Hammers Restau
rant med udsigt ud over luft
havnen, i 1950'erne et popu
lært udflugtsmål. 

Da bygningen var ny, var 
den ikke alene terminal, men 
rummede også Det Danske 
Luftfartsselskabs administra
tion,. Der er derfor mange kon
torlokaler, som sikkert nemt vi l 
kunne lejes ud. 

Et overslag over udgifterne 
til flytningen foreligger ikke 
endnu, men der tales om o~ 
mod 100 mio. kr. 

I sin tid kostede bygninger 
1,3 mio. kr. at opføre, plu~ 
300.000 kr. til inventar m.v 

Indvielsen af Sisimiut (Hol 
steinsborg) Lufthavn den 3. ok 
tober var et stort tilløbsstykke 
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Rational i• 
sering? 
Forsvaret er i gang med en 
analyse af om der vil være en 
rationaliseringsgevinst at 
hente ved at samle de tre 
værns helikoptertjenester un
der et. 

Bliver det tilfældet, vil Fly
vestation Vandel, der er hjem
sted for Hærens Flyvetjeneste, 
formentlig blive rationaliseret 
bort. skriver Politiken, der 
citerer en fortrolig-stemplet 
rapport fra Forsvarskommis
sionen. 

Indenrigs• 
skatten 
Regeringen har bebudet, at 
den vil fremsætte lovforslag 
om halvering af den passager
afgift på 75 kr. (hver vej på 
rejser med indenrigs-rutefly, 
vel at mærke kun for fly med 
en fuldvægt på højt 10.000kg 
og en kapacitet på 19 passa
gerer., altså typer som Jet
stream 31 , Metro, Bandeirante 
og Beech 1900. 

Legat til 
Paul Ancker 
Flyvevåbnets Jubilæumsfond 
har tildelt major Paul E. Ancker 
en legatportion på 8.000 kr. 
som anerkendelse af hans 
særdeles aktive engagement 
i beskrivelsen af flyvningens 
historie og Flyvevåbnets his
toriske udvikling. Han har og
så været en af drivkræfterne 
ved etablering af Kangerlussu
aq Museum på Grønland, 
ligesom han gennem udgivel
sen af bogen "De danske mili
tære flyverstyrkers udvikling 
1910-1940", første bind af en 
serie på tre bind, har lagt grun
den til et uvurderligt militærhi
storisk- og flyhistorisk op
slagsværk. 

Havari 
Den 12. oktober havarerede 
Cessna 402 OY-BHE under ind
flyvning til Sørstokken Lufthavn 
syd for Bergen. Alle ni om
bordværende omkom ved ulyk
ken. (Se også side 28). 

Danske Flyvejournalisters Klub 

Sun-Airs 
tredje ATP 
British Aerospace Regional 
Aircraft har solgt de sidste tre 
ATP fra den nu lukkede pro
duktionslinje. 

To af dem er overtaget af 
British World Airlines, og det 
sidste, byggenummer 2062, 
har Sun-Air of Scandinavia 
købt til levering i november. 

Flyet, der får registrerings
betegnelsen OY-SVT, har fak
tisk været på lager i mere end 
fem år! Det fløj første gang den 
6. maj 1993 med prøvenum
mer G-11-062. 

ATP, der fremkom i 1986, er 
baseret på Hawker Siddeley/ 
Avro 7 48, men har længere 
krop og stærkere motorer. Ud
over prototypen er der frem
stillet 64, hvoraf de 62 blev 
solgt, To fly, byggenumer 2064 
og 2065, der blev prøvefløjet i 
1994 og 1995, blev - underligt 
nok - ophugget allerede i 
1997. Endnu ni fly blev påbe
gyndt, men ikke færdiggjort. 
Kroppen til to af dem endte som 
øvelsesobjekt for lufthavns
brandvæsenerne i Manchester 
og Woodford. 

Danske Flyvejournalisters Klub besøgte den 23. september Danmarks Flyvemuseum i dets nye 
hjemsted i Helsingør. Flyene er nu flyttet fra Billund og anbragt indendørs i den tidligere støberi hal. 
Flyvevåbnets Consolidated PBY-6A Catalina L-861 er det fly, der er længst fremme i udstillings
processen. 
På billedet ses fra venstre Ditlev Hansen, Jørn Træholt, Keld Jørgensen og SNSG og flyveme

kaniker J. Wistrøm, der har forestået opbygningen af Catalinaen. I rød jakke pensioneret major 
i Flyvevåbnet og Catalinapilot P. L. Christensen (CAI) og fru Christensen, derefter Knud Larsen, 
Hans Struckmann og Bo Bang Petersen, projektleder i Danmarks Flyvemuseum. De tre længst 
til højre er Erik Randel, PoulTibæk og Hans Kofoed. På billedet mangler Erik Hallstrøm, der har 
fotograferet. 

I OVRICtT 
Dragonfly OY-CJA havare
rede den 20. september kort 
efter start fra Beldringe. Pilo
ten Steen Jønsson, der selv 
havde bygget flyet, kom ikke 
noget til. 

Oberstløjtnant F. von G. 
Carstensen, pilotnavn VON, 
der var den sidste cheffor FSN 
Tirstrup, er nu på helikopter
kursus hos U.S. Army i Fort 
Rucker, Alabama med henblik 
på at overtage posten som 
chef for FSN Vandel. 

Extra 400første produkti
onseksemplar havarerede 
den 21. august. Piloten om
kom. Aerokurier skriver, at 
skønt typen endnu ikke var 
I FA-godkendt, var han startet 
under extremt dårlige vejr
forhold. 

Marinens Flyvevæsen er 
temaet for en særudstilling, 
der åbnede på Orlogsmuse
et i København den 2. oktober. 
Museet ligger på Christians
havn, Overgaden oven Vandet 
58. Udstillingen slutter søndag 
den 29. november. 

Aero-club de France, ver
dens ældste af sin art, fejrede 
sit 100-års jubilæum i sep
tember med en stor udstilling 
på Champs Elysees i Paris af 
ca. 50 fly, spændende over 
(næsten) hele klubbens leve
tid. 

Københavns Lufthavne 
A/S har søgtTrafikministeriet 
om at måtte forhøje taksterne 
med 15% fra 1 . januar. Det 
ventes at indbringe ca. 120 
mio. på årsbasis. De nuvæ
rende takster har været gæl
dende siden 1 . januar 1992. 

MUK Airruten København 
- Odense går pænt. Fra 1 . 
november er der fire afgange 
daglig fra Kastrup mod hidtil 
tre og fem fra Odense (den 
femte skyldes en positi
onsflyvning fra Bornholm). 

Satair havde i 1997 /98 en 
omsætning på 652 mio. kr. og 
et resultatfør skat på 16,3 mio. 
kr. 
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SAS sælger 21 fly 
SAS har solgt 20 McDonnell 
Douglas DC-9-41 til Internati
onal Airline Support Group i 
Atlanta, 

De blev leveret til SAS i åre
ne 1974-1979, men har alle 
fået installeret støjdæmpere 
og tilhører dermed kategorien 
Kapitel III fly. De leases tilbage 
i gennemsnitlig 39 måneder, 
hvilket indebæer, at de sidste 
skal afleveres til ejeren i 
oktober 2002. På dettidspunkt 
skulle SAS have modtaget alle 
de 55 Boeing 737, som 
selskabet hidtil har bestilt. 

Følgende dansk-registrere-

de fly er involveret: OY-KGL 
(indlejet til 10. dec .. 2000), 
KGM (10. maj 2002), KGO (10. 
aug. 2002), KGP (20. nov. 
2000) KGR (10. okt 2002)og 
KGS (10. dec. 2001). 

Med denne transaktion har 
SAS solgt alle sine DC-9. 

Endvidere har man solgt 
en seks år gammel Boeing 
767 til en ikke identificeret 
køber.Den leases tilbage i fire 
år, til september 2002. 

De to handeler giver SAS 
en fortjeneste på 500 mio.sv. 
kr. 

SAS får nyt image 

De nye SAS uniformer. 

SAS nuværende design pro
gram, der blev introduceret i 
1983, vil i løbet af de næste par 
år blive totalt udskiftet, idet SAS 
skal have nyt logo, ny flybema
ling, nye uniformer etc. 

Det nye logo blev introdu
ceret i forbindelse med SAS 
52-års fødselsdag i august, 
Med det tager det skandinavi
ske luftfartsselskab definitivt 
afsked med de nationale far
ver, der hidtil har været repræ
senteret, for det består blot af 
bogstaverne SAS på blå bag
grund, 

Den nye flybemaling blev 
introduceret i forbindelse med 
overtagelsen af den første 
Boeing 737 Next Generation. 
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Flykroppen er hvid, halefinnen 
blå og den forreste del af 
motornacellerne rød. På fin
nen står med store bogstaver 
SAS, på forkroppen Scandina
vian over og Airlines under vin
duesrækken, 

SAS Commuter skal have 
samme farveskema, men her 
kommer der til at stå Commu
ter i stedet for Airlines. 

De nye uniformer, der intro
duceres til april, er resultat af 
skandinavisk samarbejde: de 
er creeret af Pernilla Forsman, 
Sverige, Susanne Rutzou, 
Danmark og Christopher Bjer
cke, Norge. Farven er fortsat 
mørkeblå, men en lidt klarere 
nuance. 

Miljøforbedring 
I et samråd med Folketingets 
miljøudvalg den 14. september 
lovede forsvarsminister Hans 
Hækkerup, at Flyvevåbnets 
nedlagte Forward Scatter 
radiostation i Torphøj (se Flyv 
maj 1995 s. 18) snarest vil blive 
fjernet og grunden renset for 
den metalbelægning, der er 
skallet af kuplerne, skriver 
Berlingske Tidende. 

Endvidere lovede ministe
ren at man vil rense jorden på 
Flyvestation Vandel for nedsi
vet flybrændstof. Forureningen 
har allerede nået grundvan
det, og drikkevandsforsyn• 
ingen af et større område af 
Østjylland, herunder Frede
ricia og Vejle. er truet. 

Arbejdet ventes afsluttet 
inden årsskiftet. 

ExecuJet 
Scandinavia til 
Roskilde 
Selskabet, der er et samarbej
de mellem Air Alpha i Odense 
Lufthavn og ExecuJet Group, 
Sydafrika vil fra det 1. 700 m2 
store hangarkompleks, der 
tidligere husede Jetair Aircraft 
Sales, drive flyhandel med fly 
fra den canadiske flyfabrik 
Bombardier. Samtidigt vil Exe
cuJet repræsentere Bombar
dier i Skandinavien, på Færø
erne og i Grønland. Bombar
diers flytyper er Learjet, Chal
lenger og Global Express. 

ExecuJet vil tilbyde kunder
ne totalløsninger af deres 
flybehov, hvor kvalitet og sik
kerhed er nøgleordene. Ud
over salget kan selskabet og
så tilbyde en finansierings
pakke til kunden. 

ExecuJet Group i Sydafrika 
har udviklet konceptet, som de 
har haft så stor succes med, at 
de er ved etablere et joint-ven• 
ture selskab i Mellemøsten. 

I Roskilde vil ExecuJet 
Scandinavia varetage flysalg, 
drift af flyene og daglig vedli
gehold, mens store eftersyn 
foretages i Odense Lufthavn. 

Indflytningen sker først i 
november, siger administre
rende direktør Christian Gra
vengaard. Her vil de nye fly og
så blive præsenteret. 

Grønlandsflyskal alligevel 
ikke flyve for Larsen Rejser i 
weekenderne (Flyv oktobers. 
5), Larsen Rejser har i stedet 
skrevet kontrakt med Eurofly, 
datterselskab af Alitalia, der 
med en Boeing 767 til 256 
passagerer skal flyve non
stop Danmark - Thailand. 

Danish AirTransportiVam
drup har bestilt en Beech 
1900D til levering i november 
og tegnet option på to. Sel
skabet har i forvejen en Beech 
1900C. 

Partenavia P.688 OY.. 
CAE, der den 8. august mis
tede understellet ved landing 
på en fedtet bane på Hesselø, 
fløj derfra den 18. september 
- i sling under en Super Puma 
fra Maersk Helicopters - til 
Randers, hvor den skal re
pareres. 

Totalforsvarsudstillingen 
ACTION '99 afholdes i Mes
secenter Herning den 13.-
16. maj med deltagelse af 
Hæren, Søværnet, Flyve• 
våbnet, Hjemmeværnet, Po
litiet, Redningsberedskabet, 
Det civile Beredskab og 
Falck samt en del leverandø
rer med 120 stande og 700 
udstillere. Den vil fylde over 
35.000 m2• 

Nye rednings
helikoptere 
Jyllands-Pesten er kommet i 
besiddelse af et internt notat 
fra Forsvarskommandoen til 
Forsvarskommisionen om Fly
vevåbnets Sikorsky S-61 red
ningshelikoptere, der blev an
skaffet i 1965. 

Heri hedder det, at rednings
beredskabet i år 2000 vil kunne 
blive kompromitteret på grund 
af længere eftersynstider". 

Den nuværende helikopter
flåde vurderes til "ikke ret me
get længere at kunne holdes i 
økonomisk og teknisk for
svarlig drift". 

Notatet konkluderer, at "en 
erstatningsanskaffelse bør 
derfor påbegyndes i år 2000". 

Anskaffelse af otte nye 
redningshelikoptere anslås at 
koste 1, 7 milliarder kr. 
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Maersk Air og SAS 
Bonus-points, code-sharing, handling - men også konkurrence 

Af Hans Kofoed 

Loyalitetsprogrammer er blevet særdeles populære i mo
derne markedsføring. Folk lægger gerne deres indkøb i be
stemte forretninger for at opnå rabatter, og det gælder også 
inden for luftfarten, hvor næsten alle giver deres passage
rer ''points" efter rejsens længde og den klasse, passage
ren benytter. Disse points kan man så samle sammen og 
bruge til betaling for andre rejser med det pågældende luft
fartsselskab. 

Dyrt frynsegode 

Da de fleste firmaer lader den 
rejsende medarbejder få point
sene til personlig brug {fryn
segode), uanset at det er fir
maet der har betalt den points
givende billet, er det en meget 
populær ordning - hos dem, 
der nyder godt af den. 

Det er færreste arbejdsgi
vere, der gør krav på pointsene 
og bruger dem til andre for
retningsrejser. Men B & 0 gør 
·det! 

Og points-samleriet er en 
kostbar fornøjelse for erhvervs
livet. Mere end 10% af udgif
terne til flyrejser går til de an
sattes ferierejser og hotelop
hold, viserberegningerforeta
get af Økonomisk Ugebrev. 
Hertil kommer at en rejsende 
medarbejder ofte vil være til
bøjelig til at vælge det selskab, 
hvis points han i forvejen har, 
uanset at han måske kunne 
bruge mindre tid ved at vælge 
et andet luftfartsselskab, 

Foto: Knud Larsen 

Hos Maersk Air er man ind
ædte modstandere af points
systemet. I stedet giver man 
10% rabat, sådan at forstå, at 
når en kunde har købt 1 O bil
letter af samme art , giver 
Maersk Air billet nr. 11 - uden 
beregning . 

Men Maersk har bøjet sig 
for kundernes pres. og fra den 
28. marts næste år {sommer
fartplanens ikrafttræden) kan 
man samle points, når man fly
ver på Marsk Air's ruter. 

Og det er ikke "Maersk 
points", som kun kan anven
des i dette selskab. Nej, Ma
ersk Air har indgået en sam
arbejdsaftale med SAS, så 
den rejsende får SAS-points 
{Eurobonus) og dermed et 
langt større udbud af rejsemål 
til at bruge opsparingen på. 

Hvad Maersk betaler SAS 
for ordningen er forståeligt nok 
en kommerciel hemmelighed. 

I øvrigt fortsætter Maersk 
Air sin 10-billeters rabat. 

Code Sharing 

Markedsudviklingen inden for 
luftfarten går mod større enhe
der, og Maersk Air har længe 
ønsket at komme med i en 
gruppe af selskaber og derved 
få adgang til andre end sel
skabets egne ruter. 

Selv om selskabet allerede 
samarbejder med fx Finnair, 
KLM og Air France om enkelt
ruter, blev det imidlertid SAS, 
man indgik samarbejdsaftale 
med. 

Måske lidt overraskende, 
for SAS og Maersk har ofte 
været uenige, men vi har jo vist 
i 25 år med Danair, at vi godt 
kan arbejde sammen. siger 
Maersk Air's bestyrelses
formand Bjarne Hansen. 

Samarbejdsaftalen mellem 
Maersk Air og SAS, der blev 
underskrevet den 8. oktober 
og træder i kraft 28. marts 
næste år drejer sig derfor ikke 
bare om points. 

Der etableres SAS code
share på Maersk Air's ruter, 

bortset fra Færø-ruten, og 
Maersk Air indgår i SAS' re
servationssystem. 

Endvidere skal handling af 
passagerer med Maersk 
udenrigsruter med SAS code
share udføres i SAS regi, i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup i 
den nye Terminal 3. 

Fortsat konkurrence 

Maersk Air's øvrige aktiviteter 
{charter, helikopteroperatio
ner, fragtagentur, flyleasing) 
fortsætter uændret. Maersk Air 
bevarer sin identitet og konkur
rencen med SAS fortsætter på 
fx ruten Billund-Frankfurt. 

Også på ruten Stockholm 
- København, hvor det trods 
priskrig endnu ikke er lykkedes 
at få belægningen ret meget 
op over de 30%. 

- Men det bliver nok bedre, 
når man kan opnå SAS Euro
bonus ved at flyve med os, si
ger Bjarne Hansen fortrøst
ningsfuldt. • 



-~ u r,Allifænly..vning i de baltiske lande ---f; del --

Af Jan Jørgensen 

Litauen er den største af de tre baltiske stater, 
både hvad angår areal (65.000 km2) og befolk
ning (3,8 millioner indbyggere). 

Ligesom Estland og Letland har Litauen haft 
den tvivlsomme ære at skulle kæmpe for sin 
selvstændighed ikke mindre end to gange. Li
tauen erklærede sin selvstændighed første 
gang 16. februar 1918, efter at Rusland var ble
vet tvunget til at afgive store landområder som 
følge af Brest-Litovsk fredsaftalen. 

Lenin var dog ikke indstillet på umiddelbart 
at opgive sine randstater, og først efter to års 
frigørelseskamp mod russiske styrker lykkedes 
det endelig Litauen at realisere sin status som 
selvstændig republik med underskrivelsen af 
en fredsaftale med Rusland den 12. juli 1920. 

Starten 

Militær flyvning i Litauen blev 
grundlagt den 30. januar 1919 
med oprettelsen af Karo Avia
cija (Flyvevåbnet), som fem 
dage senere modtog sit første 
fly, en tidligere russisk Sopwith 
1 ½ Strutter, der var blevet over
ladt af sin pilot syd for Kaunas. 
Den 27. februar 1919 indkøb
tes otte LVG (Luft-Verkehrs
Gesellschaft) C.VI fra Tysk-

To ud af fem Mi-2 Hoplite 
som Litauens flyvevåben har 

modtaget som en gave fra 
Potens flyvevåben. 
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Det lftauiske flyvevåbens tre An-26 Guri er 
--~ - tidligere civile fly ombygget til militær brug 

(bf~a,..udsty1et til drop af1ægersoldater). 

land, og med disse fly deltog 
det nydannede flyvevåben i 
kampene mod de russiske 
styrker (uden tab i øvrigt). 

I de følgende årtier voksede 
Karo Aviacija til en stor og 
effektiv enhed, der ved ud
bruddet af Anden Verdenskrig 
omfattede ca. 100 fly (hvoraf 
en hel del var bygget af litauisk 
flyindustri) organiseret i otte 
eskadriller samt en flyveskole 
på fire baser (Aleksotas, Kau
nas, Panevezys og Zokniai). 

Krig 

Den 15. juni 1940 besatte rus
siske styrker Litauen, men Ka-

- ~ -

ro Aviacija kunne ikke stille 
meget op mod den massive 
Røde Hær, og alle litauiske 
militærfly blev konfiskeret. Den 
23. juni 1941 invaderede tyske 
styrker landet på sin vej mod 
øst, men i 1944 blev Litauen 
atter "befriet" af russiske styr
ker, desværre kun for at være 
en del af Sovjetunionen gen
nem de efterfølgende 46 års 
kold krig. Baltikum var igen ble
vet offer for stormagtspolitik. 

Endelig 

Efter Berlinmurens fald i 1989 
og den begyndende opløsning 
af Sovjetunionen erklærede 



Mi-BT Hip "03" foran en 
typisk russisk shelter på sin 

hjemmebase i Zokniai. 
Bemærk ny hoist og projek

tør, som blev installeret i 
marts 1996 for at gøre typen 

mere effektiv i SAR-rollen. 

Litauen sin selvstændighed 
den 11. marts 1990, for anden 
gang i landets relativt korte 
historie. Moskva svarede igen 
ved at sende russiske styrker 
til hovedstaden Vilnius, hvor 
bitre gadekampe udspillede 
sig. Bl.a. blev 14 civile litauere 
dræbt i kampe omkring lan
dets centrale TV station. 

Efter det mislykkede kup 
mod Mikhail Gorbachev i au
gust 1991 og Sovjetunionens 
kollaps anerkendte Moskva 
endelig Litauen som selvstæn
dig stat den 6. september 1991. 

Genopbygningen af lan
dets militær blev hurtigt iværk
sat, og i dag har Litauen de stør• 
ste militær flystyrker af de tre 
baltiske lande, opdelt i et fly
vevåben og et flyvehjemme
værn. 

Karines Oro Pajegos 
(Litauens Flyvevåben) 

Flyvevåbnet blev oprettet den 
2. januar 1992 med hoved
kvarter i Kaunas og oberst Ze
nonas Vegelevisius som chef. 
Vegelevisius, der stadig er 
chef for Litauens flyvevåben, 
har fløjet over 2000 timer på 
MiG-21 i Sovjetunionen og er 
tidligere instruktør på L-39. 

Mange af de litauiske piloter 
er uddannet under sovjet-tiden 
og har fløjet i USSR's flyvevå
ben, men nye piloter uddan
nes også ved det såkaldte 
flyveinstitut i Kyviskes, der er 
en kombineret civil/militær 
flyveskole underVilniusTekni
ske Universitet. 

Karines Oro Pajegos har 
gradvist opbygget en organi
sation som i dag består af 650 
mand, inkl. 80 piloter samt tre 

Tre af det litauiske flyvevå
bens An-2 Colt opmagasine

ret udendørs på Pajouste. 
Hvorvidt teknikerne er ved at 
gøre " 11" flyveklar, eller ved 

at stjæle reservedele til en 
anden An-2, melder histo

rien ikke noget om. 
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flyvestationer {Zokniai nær 
Siauliai, Pajouste nær Pane
vezys og Kazlu Ruda nær 
Kaunas, alle tidligere sovjeti
ske baser): 

Som nationalitetsmærke 
har Karines Oro Pajegos gen
indført det såkaldte Vitus Kors, 
der oprindeligt blev anvendt på 

Flyvestation Zoknial: 

11 . Jagereskadrille 
12. Transporteskadrille 
13. Helikoptereskadrille 

Flyvestation Pajouste: 

21. Jagereskadrille 
22. Transporteskadrille 
23. Helikopt_ereskadrille 

Flyvestation Kazlu Ruda: 

litauiske militærfly før Anden 
Verdenskrig. 

Fly og helikoptere er regi
streret med et to-cifret num
mer, som efter sovjetisk prak
sis har farve efter hjemme
basen: Zokniai anvender blå 
numre og Pajouste gule num
re. 

4 L-39C 
10 An-2, 2 L-410UVP 
3 Mi-BT 

(pt. ingen fly) 
1 O An-2, 3 An-26 
5 Mi-2 

Endnu ikke opbygget - pt. ingen enheder og fly 

An-2 

Med oprettelsen af Karines 
Oro Pajegos fik Litauens for
svarsministerium overført 25 
tidligere civile An-2 Colt, og det 
var også en An-2, der den 2. 
juni 1992 fik æren af at være 
det første litauiske militærfly, 
som gik på vingerne efter Li
tauens mere end 50 års be
sættelse af fremmede magter. 

An-2'erne blev fordelt med 
1 O hver til Zokniai og Pajouste 
{samt fem til Litauens flyve
hjemmeværn, se senere), men 
kun få af dem bliver vedlige
holdt i flyvefærdig stand. 

An-2 anvendes primært 
som let transport- og forbindel
ses fly, samt til drop af fald
skærmssoldater for en batal
jon jægersoldater stationeret 
i Panevezys. 

I øvrigt har 22. Transportes
kadrille fra Pajouste besøgt 



Åbent Hus arrangementer 
på danske flyvestationer med 
An-2 både i 1997 (Ålborg) og i 
1998 (Værløse). 

I marts 1993 fik Litauen for
æret to tidligere østtyske Let 
L-41 0UVP fra Luftwaffe, som 
ikke selv havde brug for dem. 
De flyver ved 12. Transportes
kadrille i Zokniai og anvendes 
ofte til VIP flyvninger. 

An-26 

Største fly i Karines Oro Paje
gos tjeneste er An-268 Guri, 
som Flyvevåbnet overtog tre 
af fra Lithuanian Airlines i 
november 1994 (sammen 
med en An-24 Coke, som blev 
udfaset i juli 1996 og er sat til 
side til et kommende flyvemu
seum i Kaunas). 

An-26 anvendes af 22. 
Transporteskadrille i Pajouste, 
som er tæt knyttet til Danmark 
gennem sin venskabsenhed 
Eskadrille 721 iVærløse. Dan
skerne besøgte Litauen med 
C-130 i september 1997 for at 
samarbejde og dele erfaringer, 
men et returbesøg med An-26 
tilVærløse oprindeligt planlagt 
til juni 1998 blev desværre 
udskudt til senere. 

An-26 anvendes til all-round 
airlift og Medevac operationer, 
og ses bl.a. ofte på Flyvesta
tion Karup som transport for 
både estiske, lettiske og litaui
ske soldater fra den fælles-

En række Blanik med litauiske 
militære mærker og numre li
net op i Silute, som er hjem
sted for flyvehjemmeværnets 
svævefly. I baggrunden en 
Wilga og to An-2. 

10 

baltiske fredsbevarende batal
jon BALTBAT, der trænes i FN 
operationer på Viborg kaser
ne. 

Helikoptere 

Helikopteroperationer blev 
indledt i august 1993 med kø
bet af en Mi-8MT Hip, fulgt tre 
måneder senere af yderligere 
to Mi-BT, alle tidligere civile. 
Disse anvendes primært til 
SAR-operationer ved 13. Heli
koptereskadrille i Zokniai, der 
konstant har en Mi-8 deploye
ret til Klaipeda nær kysten på 
SAR beredskab. 

I april 1996 donerede det 
polske flyvevåben fem Mi-2 
Hoplite til 23. Helikoptereska
drille i Pajouste, hvor de an
vendes til træning af helikop
terpiloter, observation i sam
arbejde med politiet og rekog
noscering . 

Jet 

Som det eneste af de baltiske 
lande opererer Litauen jetfly, 
omend i meget lille målestok. 
Fire L-39C Albatros blev i fe
bruar 1993 indkøbt fra den tid
ligere sovjetiske republik Kir
gisistan, hvor de havde tilhørt 
en flyveskole i Lygovaya. Op
rindeligt blev Litauen tilbudt 16 
L-39 , men landets økonomi 
kunne ikke bære mere end de 
fire, der kostede 13.000 US$ 
stykket. 

Flyene anvendes af 11 . 
Jagereskadrille i Zokniai, som 
har seks piloter med status på 
typen. Selvom L-39 ikke lige
frem er noget kampfly, træner 
piloterne både luft-til -luft og 
luft-til -jord missioner, så man 
har et erfaringsgrundlag at 
bygge videre på den dag det 
bliver muligt for Karines Oro 
Pajegos at anskaffe egentlige 
jagerfly. 

Litauens eneste jetfly er fire L-
39C fra 11. Jagereskadrille i 
Zokniai, hvoraf kun disse to pt. 
er flyveklare (bemærk hajmun
den på "02"). Selvom der ikke 
er tale om kampfly træner pilo
terne i kampmissioner for at op
bygge rutine, og i juni 1998 blev 
der fx. trænet i afvisningsope
rationer sammen med en E-3A 
AWACS fra NATO. 

Der har været flere projek
ter undervejs med henblik på 
anskaffelse af kampfly, men 
hidtil har intet resulteret i noget 
konkret. Polen har tilbudt 
Litauen en hel eskadrille brug
te MiG-21 Fishbed, og Sverige 
har været på banen med et 
antal brugte Sk60 (Saab 105) 
til en eventuel fælles baltisk 
træningsenhed. Men selvom 
fly og tilhørende udstyr tilbydes 
Litauen kvit og frit, har landet 
i øjeblikket ikke råd til at finan
ciere drift og vedligehold af 
jetfly, så man har sagt pænt nej 
tak. 

Den vigtigste opgave for 
Karines Oro Pajegos i dag er 
at leve op til det litauiske for
svarsministeriums krav om, at 
landets væbnede styrker in
denfor tre år skal kunne leve 
op til NATO standarder, med 
henblik på et kommende med
lemskab af NATO. Dette opnås 
bl.a. gennem større samarbej-



An-2 Colt "30" fra flyvehjemmeværnets enhed i Kyviskes udenfor Vilnius. 

de med NATO via Partnerskab 
for Fred programmet og delta
gelse i fredsbevarende opera
tioner, og Litauens flyvevåben 
ser på fremtiden med stor op
timisme. 

Savanoriskoji Krasto 
Apsaugos Tarnyba 
(Litauens Flyve
hjemmeværn) 

Litauen har lange traditioner 
for et frivilligt hjemmeværn, og 
allerede i januar 1991 blev det 
litauiske hjemmeværn (Krasto 
Apsauga) re-etableret for at 
hjælpe i de sidste bitre kampe 
mod den sovjetiske besættels
esmagt. 

Som det er normal praksis 

i mange østeuropæiske lande 
har Litauen også et Flyvehjem
meværn (Savanoriskoji Krasto 
Apsaugos Tarnyba) udstyret 
med forskellige mindre fly og 
svævefly. I dag er flyvehjem
meværnet organiseret i to es
kadriller, baseret i henholdsvis 
Kyviskes nærVilnius og Silute 
nær Østersøen. 

Flyvehjemmeværnets ma
teriel bærer kraftigt præg af at 
være sammensat efter princip
pet; hvad man nu tilfældigvis 
kunne få fat i. Der opereres med 
et varierende antal fly af typer
ne An-2, Yak-18T, Yak-52, Yak-
55, PZL-104Wilgaog PiperPA-
38Tomahawk, samtforskellige 
svævefly af fabrikaterne Lak og 
Blanik. Alle svæveflyene er ba-

seret i Silute, mens de øvrige 
typer er fordelt mellem Kyviskes 
og Silute. Der er næppe to fly 
der er malet ens ( man har tilsy
neladende eksperimenteret 
kraftigt med camouflering), og 
den eneste systematik i flyenes 
registreringer er, at den består 
af et to-cifret nummer. 

Ikke desto mindre er Sava
noriskoji Krasto ApsaugosTar
nyba en meget veltrænet og 
effektiv styrke, der udfører vig
tige civile og militære opgaver, 
såsom let transport, luftbåren 
observation og uddannelse af 
faldskærmssoldater. • 

StephJn Aucr 
F1rst0fficer 
IAudaAIT 

John Barbas 
Captam, Flight Tramer 

USA,nmys 

Barry Ruche 
Pilot 
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Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 
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Historisk ballonflyvning 
Af Mogens Jensen 

Rundt om i de gamle bøger om dansk flyvning 
finder man billederne fra Ballonklubbens star
ter fra Rosenborg eksercerplads i 1928 - for 
70årsiden. 

Vor tids ballonflyvning startede 
40 år senere med stiftelsen af 
Dansk Ballonklub (DBK) i 1968. 
I anledning af 30-års jubilæet 
i år arrangerede klubben i sep
tember en konkurrenceflyv
ning om en helt ny vandrepo
kal - en Old English Silver 
champagnekøler forsynet med 
klubbens emblem. 

Lige som for 70 år siden 
startede 10 balloner den 6. 
september 1998 på en "Hare 
& Hounds" konkurrence - eller 
som det dengang hed - en"ræ
vejagt". Denne betegnelse var 
så meget mere træffende, fordi 

"ræven" omkring Herlev lod en 
ca. ti meter "hale" flagre efter 
sig som tegn på at jagten 
kunne begynde. 

Rosenborg Eksercerplads 
har siden 1786 været forsøgs
station for luftsejlads - ofte 
overværet fra altanen på mid
terpavillonen i Livgardens Ka
serne af medlemmer af den 
kongelige familie. 

Første bemandede ballon
færd foretoges i 1806 af pro
fessor Robertson med efterføl
gende landing nord for Roskil
de. Ved Robertsons anden 
opstigning samme år sprang 

en elev ud med faldskærm. 
Også student Colding brugte i 
1807 pladsen til sine aerosta
tiske eksperimenter. 

11928 fandt der flere opstig
ninger sted fra pladsen. Den 25. 
august startede "Ballonklub
ben" under det daværende Det 
Danske Aeronautiske Selskab 
(nu Kongelig Dansk Aeroklub) 
med gasballonen "Danmark" 
registreret som T-DANA. 

Jubilæumsflyvningen 

Før starten i år var der god tid 
til gensyn med deltagerne fra 
både Jylland og Fyn og til at 
nyde den friske østenvind. 

Kort efter kl. 18 kunne del
tagerne nyde kikket ned over 
storbyens centrum og derefter 
Nørrebro, før de omkring Her
lev fik færten af ræven, ført af 

Toni Paamand, og indledte en 
intensiv jagt, der først sluttede 
ca. 30 kilometer længere vest 
på ved Svestrup i nærheden 
af Jyllinge. 

I mere end en time hoppe
de haren/ræven lystigt gen
nem luftlagene og gav de for
følgende piloter noget at se til. 

Vinderen 
Kort før Jyllinge blev ræven 
indhentet, først afTorben Han
sen, der markerede på 165 me
ter og derefter af Kim Paamand 
på kun 77 meter (men afvist af 
juryen Alfred Dannerbo/Mo
gens Jensen/Uwe Høg pga. for
udgående heftig jordkontakt). 
På tredjepladsen kom Søren 
Eckhardt Poulsen med 235 me
ter. 

De øvrige deltagere - Ole 
Flensted, Henrik Vedel Jørgen
sen, Lau Laursen, HansWillad
sen og Sven Vonsild - landede 
på begge sider af Roskilde 
Fjord, mens Roger Cederquist 
sidst blev observeret i vestkan
ten af Kastrup CTR. 

De fleste deltagere og hjæl
pere m.fl. samledes på Hotel 
Søfryd i Jyllinge til afslutning og 
natmad. Formanden for DBK, 
Mogens Jensen overrakte po
kalen tilTorben Hansen, der nu 
kan lade sit navn indgravere og 
beholde pokalen til årets ud
gang, hvorefter den er tiltænkt 
Danmarks Flyvemuseum til 
opbevaring. 

Vandrepokal 

Dansk Ballonklubs pokal er en 
evigtvandrende pokal skænket 
til klubben af Kai Paamand. Den 
vil kunne tildeles medlemmer af 
DBK for indsats i arrangemen
ter af højt sportsligt aerostatisk 
format. Ansøgning om ret til at 
lade pokalen indgå i sådanne 
ballonsportslige begivenheder 
stiles til klubben. 

Formålet med pokalen er at 
inspirere klubber og enkeltper
soner til at iværksætte ballon
sportslige arrangementer, der 
kan overvinde tyngdekraften, 
udvide horisonten og få bobler
ne i champagnen til at stige.• 
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Sidste fly til Fornebu! 
Af Knud Larsen 

Den 7. oktober lukkede Fornebu Lufthavn ved 
Oslo definitivt. Rutetrafikken er flyttet til den 
nye lufthavn i Gardermoen 47 km nord for Oslo. 
Lukningen har efterladt en lang række uløste 
problemer for GA-trafikken, idet kun den er
hvervsmæssige del har fået lov til at flytte til 
den nye "hovedflyplass". 

Udviklingen 

Flyvningen i Oslo-området 
begyndte i 1912 med åbnin
gen af Kjeller flyveplads. Der 
var plads til både militær og ci
vil trafik. Flyvning med søfly 
fandt sted syd for Oslo. 

Den statslige Lufthavnsko
miteen konkluderede i 1932, at 
det var uheldigt at have en delt 
løsning med en søflyveplads 
på Gressholmen ved Oslo og 
en landflyveplads ved Kjeller 
øst for Oslo. Komiteen beslut
tede at påbegynde etablerin
gen af Fornebu Lufthavn, der 

blev indviet den 1. juni 1939, 
da et fly fra det hollandske 
KLM som det første landede 
på pladsen. 

I gennem de følgende 50 år 
stiger passagertallet og øn
sket om udvidelse af lufthav
nen fremkommer med jævne 
mellemrum. Rapporter udar
bejdes, godkendes, forkastes 
eller omarbejdes. Nye place
ringsmuligheder for en storluft
havn bringes på bane. 

I 1972 flyttedes chartertra
fikken til Gardermoen, der er 
en militær flyveplads. I 1992 

Store og små flyvepladser i det sydlige Norge. 
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besluttede regeringen efter 
mange års tovtrækning, at den 
nye lufthavn skulle placeres på 
Gardermoen. Den 13. august 
1993 tog samferdselsminister 
Kjell Opseth det første spade
stik til en lufthavn til 11 milliar
der kroner. 

Den 8. oktober 1998 blev 
den taget i brug. 

Flyene 

Siden 1992, hvor regeringen 
besluttede at bygge en ny fly
veplads i Gardermoen og luk
ke Fornebu, har mange kræf
ter, bl.a. afd.chef i Norsk Aero 
Klubb Arne Mathisen, arbejdet 
på at forsøge at bibeholde 
Fornebu som GA-flyveplads -
men uden held. Fornebu er 
lukket uden at Luftfartsverket 
har skabt tilfredsstillende eller 
brugbare løsninger for flyene 
og flyejerne. 

Seks fly tilhørende de tre 
flyveklubber på Fornebu har af 
Luftforsvarets Forsynings
kommando fået tilladelse til at 
flytte Kjeller. Men byens kom
munalbestyrelse er rasende 
over tilladelsen, da de frygter 
større miljøproblemer (støj) 
end de har i forvejen fra den 
lokale flyveklubs fly. 

De seks fly bliver derfor 
støjdæmpet med nye propel
ler og lyddæmpere, alt betalt 
af Luftfartsverket. 

På grund af miljøproble
merne skal træningsflyvninger 
foregå på Rakkestad flyve
plads 20 minutters flyvning 
sydpå. 

Privatejede fly kan ikke kom
me til Kjeller, men har fåettilbud 
om at flytte til de små flyveplad
ser i nærheden af Oslo-områ
det (Notodden og Rakkestad). 
Men tilbuddet er ikke accepta
belt. lflg. Arne Mathisen, Norsk 
Aero Klubber Eggemoen flyve
plads mest interessant for de 
ejere, der bor vest for Oslo, 
mens Rygge Flystation (tilhø
rer Luftforsvaret) er mest inte
ressant for de ejere, der bor øst 
for Oslo. 

Der udestår dog mange for-

fly til 
Fornebu! 

Last ca// for Fornebu ! 

Brochure 
fortæt/er ai :r På flere spro 

er det slut '{J 

handlinger inden dette evt. kan 
blive løsningen. 

På skitsen ses flyveplad
sernes placering i Oslo-områ
det. Umiddelbart ser det ud 
som om der er masser af mu
ligheder. Men Norge et stort 
land med mange bjerge som 
vejene nødvendigvis må gå 
uden om, så det der på kortet 
ser ud til at være en kort kø
retur til flyvepladsen, tager 
meget længere tid end man 
umiddelbart skulle tro. Turen 
fra det centrale Oslo til Egge
moen tager omkring 1 ½ time 
og længere om vinteren! 

Fra udlandet til Oslo 

Den eneste flyveplads med 24 
timers told og paskontrol er 
Gardermoen, og der vil du 
som privatfly få vanskeligt ved 
at få landingstilladelse. Alter
nativet er Torp flere timers bil
kørsel syd for Oslo! Og hvorfor 
skulle man lande i Torp, når 
man skal til Oslo ? Der må da 
være noget der er nærmere ? 

Tolderen iTorp har kontortid 
mandag - fredag kl. 8 -17, i den 
periode er det gebyrfrit. Uden
for kontortid indtil kl. 2000 er 
mindstegebyret 400 kr. og ef
ter kl. 2000 samt lørdag og 
søndag er gebyret mindst 540 
kr., hvis tolderen møder op! 
Både på Gardermoen og Torp 
betales normal startafgift. Års
kort gælder ikke. 

Det er fand'me uhyggeligt, 
du! 

Men Arne Mathisen og 
Norsk Aero Klubb har ikke gi
vet op. Og FLYV følger situati
onen med håb om at det igen 
til sommer bliver muligt at flyve 
på week-endtur til Oslo. • 
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Oslo Lufthavn Gardermoen 

Tekst og foto: Knud Larsen 
Terminalbygningens flot svungne tag holdes på plads af limtræsdragere af gran. 

I Norge har man de seneste 50 år med jævne 
mellemrum diskuteret anlæggelsen af en ny 
storlufthavn til erstatning af Oslo Fornebu Luft
havn. Gennem tiden har der været mange for
skellige forslag til ny placering. I 1992 lykke
des det sÆI i Stortinget at få flertal for en place
ring på Gardermoen. Her havde der været 
militærflyvning siden 1912 og Roald Amundsen 
gik solo her i 1914. 

Nu er den nye lufthavn, eller hovedf/yplass 
som nordmændene kalder den, blevet taget i 
brug den 8. oktober 1998. 

Milepæle 

Den 13. august 1993 tog sam
ferdselsminister Kjell Opseth 
det første spadestik på Gar
dermoen. Bygningen af den 

. 137.000 m2 store terminal 
bygning påbegyndtes i somme
ren 1994, den østlige startbane 
var færdig den 1. november 
1997 og den vestlige den 1. au
gust 1998.1 marts 1997 var det 
92 m høje kontroltårn bygnings
mæssigt færdigt. Den 1 . januar 
1998 blev den østlige startbane 
taget i brug. 

Terminalbygningen blevta
get i brug for charterrejsende 
den 1. juli 1998. 

Arkitektur 

Aviaplan AS, der består af 
seks skandinaviske arkitekt-
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og ingenørfirmaer med bl. a. 
Skaarup & Jespersen i Køben
havn, har tegnet lufthavnspro
jektet. Målet var at skabe en 
enkel, overskuelig og fleksibel 
løsning, der var tilpasset miljø
et og landskabet. 

For at sikre at den fremti
dige udvikling af lufthavnsom
rådet ikke ender i det rene 
"Klondyke-byggeri" er der er 
fra starten af lavet en design
håndbog, der indgår som bilag 
i lejekontrakter med nye lejere. 

Afstanden mellem de to ba
ner er 2, 1 km. Mellem banerne 
ligger den rektangulære termi
nalbygning, driftområderne og 
parkeringsarealerne. Alt er 
planlagt og anlagt så udvidel
ser skal ske uden problemer. 

En nybygget motorvej fører 

fra Oslo direkte til lufthavnen, 
der også har egen jernbane
station. 

Terminalbygningens buede 
tag bæres af laminerede træ
dragere af grantræ elegant 
hvilende på 30 betonsøjler. Så 
elegant at man får indtryk af, 
at det er 115 m i frit spænd. 

Indretning 

Ved ankomst med bil går man 
fra gadeplan direkte ind i an
komsthallen. Kommer du med 
"flytoget" går du fra perronen 
også direkte ind i ankomsthal
len, hvor de ankommende fly
rejsende afventer deres baga
ge og bliver toldbehandlet. Her 
er også enkelte restauranter, 
banker og forretninger. 

En etage op ligger afgangs
hallen med den flotte tagkon
struktion. Et enormt stort lyst 
rum med fine farvevirkninger i 
materialerne, der gør det til et 
særdeles behageligt sted at 
opholde sig. I begge sider af 
terminalen benyttes store 
glasfacader, der giver fint lys
indfald. 

Indcheckningen af rejsen
de sker ved tre "indcheck
ningsøer" midt i rummet. Af
gangshallens securitycheck 
deler hallen i to områder. Efter 
kontrollen deles passagererne 
i indenrigs- og udenrigsrejsen
de, der ledes ud til flyene gen-

nem lange brede korridorer 
med hvilesteder, forretninger 
og serveringssteder. 

Afgangshallens udenrigs
del blev taget i brug den 1. juli, 
hvor chartertrafikken blev flyt
tet fra den gamle terminalbyg
ning (chartertrafikken har si
den 1972 fløjet fra den gamle 
Gardermoen militære flyve-

Lufthavnens vartegn er det 92 
m høje kontroltårn. Det sav
takkede tag nederst dækker 
over Flytogets fire perroner. 



plads). Ved hjælp af chartertra
fikken har man også haft mu
lighed for at afprøve funktio
nerne i ankomsthallen, hvor 
bl.a. bagagesorteringsanlæg
get har haft problemer. 

Arkitekterne har gennem 
materialevalget lagt megen 
vægt på at lufthavnen får et 
norsk/nordisk udseende. Det
te er iflg. arkitekterne opnået 
ved at benytte materialer som 
sten, beton, træ, glas etc. 

Lufthavnen er pt. dimensio
neret til 17 mio. rejsende pr. år. 
Skulle det blive nødvendigt at 
udvide kan dertilbygges uden 
at give problemer. 

Flytoget 

Som i Danmark har man for
bundet landets hovedstad og 
lufthavnen med en ny jernba
neforbindelse, pris syv milliar
der kr. De 47 km fra Oslo Sen
tralstation til lufthavnen kan 
køres på 19 minutter med det 
nye el-drevne tog, der er en 
videreudvikling af det svenske 
X2000-tog. Topfart 210 km/t. 

Man regner med, at om
kring fem millioner af de for
ventede 13 millioner passage
rer vil benytte toget, der har to
fire afgange i timen i hver ret
ning. Derudover er der seks 
busafgange i timen. 

Færdiggørelsen af det nye 
jernbanespor er løbet ind i 
vanskeligheder. En 13 km lang 
tunnel nordøst for Oslo er så 
utæt, at vandstanden i nogle 
overliggende søer synker. Det 
har endnu ikke været muligt at 

Afstand til Oslo: 
Areal: 
Terminalbygningen: 
Kommercielle tilbud: 
Passagergrundlag: 

Kapacitet: 

Flykapacltet: 

Baneanlæg: 

P-pladser: 

Arbejdspladser: 
Pris: 

Oslo Lufthavn Gardermoen i arkitektens streg. 

47km 
13 km2 
137.000 m2 
15 butikker, 20 restauranter og kaffeer 
13 millioner i 1999 svarende til 40.000 
pr. dag 
17 millioner passagerer pr. år 
5.600 passagerer i timer 
64 indcheckningsskranker 
50 rulletrapper, 8 rullefortov, 70 eleYatorer 
6 bagagekaruseller, der kan håndtere 
9.000 kufferter i timen 
80 flybevægelser i timen 
52 flystandpladser, 34 med brotilknytning 
14 flystandpladser ved fragtterminaler 
Vestre bane: 3.600 m 
Østre bane: 2.950 m 
4.000 i P-hus 
4.000 udendørs 
10-12.000 
12,4 milliarder kroner 

Der er højt til loftet i afgangs
hallen. Kunstværket i loftet er 
farvede polyestersnore op
spændt på aluminiumsram
mer. 

tætne den, så derfor kører Fly
toget den første del af stræk
ningen (til Lillestrøm) på det 
gamle skinneanlæg med redu
ceret hastighed. Det forventes, 
attunnelen kan ibrugtages i juli 
1999. 

Ved et storstilet tv-transmit
teret arrangement den 7. ok
tober indviede Kong Olav den 
nye Oslo Lufthavn Gardermo
en. • 

Også tagetoverperronenbæres 
af limtræsdragere. Flytoget har 
en tophastighed på 210 km/t. 



Tog til Kastrup 
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Tog til lufthCI\ /IC/I 

Af Hans Kofoed 

Den 27. september åbnede 
Hans Kongelige Højhed Kron
prins Frederik første etape af 
Øresundsbanen, strækningen 
mellem Københavns Hoved
banegård og Københavns 
Lufthavn Kastrup. 

Så nu kan man køre med 
tog næsten helt ind til check
in pultene i lufthavnen, i hvert 
fald hvis man rejser med SAS 
og dets samarbejdspartnere. 
Passagerer med OAL (Other 
Air Lines) må gå lidt længere. 

For ankommende passa
gerer er afstanden mellem ba
gageudleveringsområdet og 
jernbanestationen den sam
me - og så kort som den om
trent kan blive. 

Øresundsbanen, derom et 
par år skal forbinde København 
og Malmo, er den første jern
bane på Amager med direkte 
forbindelse til det europæiske 
jernbanenet. Amagerbanen, 
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der åbnede i 1907, havde nem
lig kun lokal passagertrafik (fra 
Amagerbro til Dragør) indtil 
194 7, hvorefter den fortsatte 

Den nye Terminal 3 i Køben
havns Lufthavn Kastrup med 
sit karakteristiske trekantede 
tag. Jernbanestationen ligger 
under terminalen, vinkelret ptJ. 
denne (taget over lystJ.bningen 
ses tydeligt). --~~-

som godsbane, fra 1975 i DSB 
regi. 

Den nye jernbanestation 
Københavns Lufthavn Kastrup 

København 

er i øvrigt ikke den første sta
tion i tilknytning til Lufthavnen. 
Amagerbanen, der passerede 
tætforbi, fik i 1927 et trinbrædt, 
benævnt lufthavnen. Det er for
længst forsvundet, opslugt ved 
udbygningen af Lufthavnen 
(det lå et sted lidt syd for de 
nuværende Fingre A og B). 

Under besættelsen lod tys
kerne an lægge et sidespor fra 
Tømmerup til betjening af Luft
waffes base i Kastrup Syd. Det 
blev fjernet få år efter befriel
sen. 

12 minutter 

Den del af Øresundsbanen, 
der nu er taget i brug, består 
af 18 km dobbeltsporet, elek
trificeret jernbane fra hen
holdsvis Københavns Hoved
banegård og Vigerslev over 
Kalvebod og syd om Bella 
Center frem til lufthavnen. 

Den er konstrueret til at kun
ne bruges af de svenske høj
hastighedstog X2000 og de 
kommende "Øresundstag", 
som DSB og SJ har bestilt. 

cl' Den maximale hastighed på 
0 strækningen til lufthavnen er 

160 km/t for passagertog. 
Rejsetiden mellem Hoved

banegården og lufthavnen er 
ifølge fartplanen 12 minutter, in
klusive et stop på Tårnby Stati
on. Der er også anlagt en stati
on i Ørestad, men den tages 
først i brug næste år, da den 
endnu ikke har noget trafikun
derlag. 

-- Eksisterende jernbane 
-- Ny jernbane 

- Eksisterende motorvej 
Ny motorvej 

• Station 
~ Ørestaden 

Øresund 
~ 
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Underjordisk station 

Den nye station i lufthavnen er 
underjordisk - men har uden
dørsklima! En åbning over spo
rene strækker sig i hele statio
nens længde (320 meter), og 
et glastag svæver over åbnin
gen, fem meter over gadenive-
au. Derved har arkitekten op- •!!' 
nået, at mest muligt dagslys ~ 
trænger ind samtidig med at .!i 
passagererne er beskyttet <f 
mod nedbør og vind. ~ 

Stationen, der er tegnet af Stationen er bygget af robuste, men elegante naturmaterialer: lys granit på gulvet, lys travertin 
arkitektfirmaet Vilhelm Laurit- på væggene. 
zen, der også stårforTerminal 
3, har perrongulv af lys granit 
og lys italiensk travertin på 
væggene. Fra midten af perro
nen, som er 22-34 meter bred, 
giver fire rullende fortove og 
fire elevatorer adgang til Ter
minal 3. 

Seks millioner passagerer 

Simuleringer viser, at der i 
myldretiden kan køre 12-14 
tog i timen i hver retning. 

. -·• -c ............. --- ~-- ~---

Foreløbig nøjes man dog 
med tre pr. time på stræknin
gen Hovedbanegården - luft
havnen {det er Kystbanen 
mellem Helsingør og Køben
havn, der er forlænget) og et 
til og fra Roskilde. Endvidere 
er der lnterCity Lyntog mor
gen og eftermiddag til og fra 
Jylland-Fyn. 

Ved århundredeskiftet for
ventes banen at befordre 6 - 7 
mio. passagerer årligt. 

__ ,.,.......1 ..--
,.~_ - .. ,u.-... 

_ .... 

Med tog på flyvebillet 

Mandag den 28. september, 
den dag, hvor banen påbe
gyndte ordinær drift, indledte 
SAS og DSB et unikt samarbej
de. Fra denne dato gælder en 
flybillet med SAS ud i verden fra 
Københavns Lufthavn Kastrup 
også til kørsel med DSB til og 
fra lufthavnen og koste det sam
me, uanset hvor rejsen starter/ 
ender på Sjælland, Lolland
Falster, Fyn og Jylland. 

.- _ . .,... ·, 

Glasair Super III 
Glasair Super III 

- 600 km// 
i 33. 000 fod. 

Stoddard-Hamilton Aircraft, 
Ine., der fremstiller byggesæt 
til Glasair III, prøveflyver nu en 
ny variant, betegnet Super Ill. 

Man understreger dog, at 
der er tale om en one-off pro
totype, bygget for at undersø
ge høje hastigheder i stor høj
de. 

Udviklingen af Super III be
gyndte med at man brugte et 
laser interferometertil at frem-
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stille en yderst nøjagtig opmå
ling af Glasair lll's flystel. Disse 
data blev brugt til at udføre en 
sofistikeret, tredimensional 
computional fluid dynamics 
(CFD) analyse af Glasair ved 
Mach 0,6-0,7 i 37.000 fods 
højde. 

CFD analysen viste, at der 
ved disse ekstreme forhold var 
behov for større sideror og for 
mindre aerodynamiske modi-

fikationer pga. virkningerne af 
lokal supersonisk strømning. 

Super 111 prototypen har det 
større ror, supplerende tanke i 
bagagerummet og stærkt mo
dificerede motorskærme, men 
har ellers et standard Glasair 
III flystel. 

Bag de nye motorskærme 
er der en Lycoming IO-540-
AA 1 85 med en Allied Signal 
turbolader med intercooler, så 

Den flyrejsende vælger selv, 
om han eller hun vil tage toget 
eller SAS indenrigsfly. Valget 
skal træffes ved bestillingen af 
flybilletten, og der optjenes ikke 
bonuspoints, hvis man tager 
toget. 

DSB har allerede et velfun
gerende samarbejde med am
ternes busselskaber, og SAS 
billetten kan derfor også benyt
tes i busserne. • 

motorens nominelle 300 hk 
kan skubbes op til godt 350 i 
37.000fod. 

Propellen er en specialbyg
getfirebladet Hartzell med bre
de blade, optimeret til brug i 
højder over 35.000 fod. 

Til nu har Super III fløjet i 
højder op til 33.000 fod og med 
en sand flyvehastighed (true 
airspeed) på 322 knob (596 km/ 
t), og der er målt stigehastighed 
på 2.000 fod pr. minut (10,2 m/ 
s) i højder op til 32.000 fod. 
Fabrikken mener, at flyet uden 
større modifikationer kan 
opnå en rejsehastighed på 
mere end 350 knob (648 km/t). 

Stoddard-Hamilton har pla
ner om at tilbyde dele af mo
to ri n stall ati o n en til nye og 
eksisterende Glasair III byg
gere, men det afventer, at fly
veprøverne bliver afsluttet. 

Yderligere oplysninger om 
Glasair Super III og fabrikkens 
øvrige program fra Stoddard
Hamilton Aircraft, Ine., 18701 
58th Ave., Arlington,WA 98223, 
USA, tlf. (360) 435-8533 fax 
(360) 435-9525 eller på Web 
www.stoddard-hamilton.com. 
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Nordisk Junior Mesterskab '98 
Tekst: Thorsten Mauritsen 
Bl/leder: Lotte Bank Nielsen 

Forventningerne til store ople
velser og hård konkurrence 
var helt i top, da Thomas Ves
tergaard og jeg drog alene 
med hver vores Discus, BH og 
G3, til Elverum i Norge en uges 
tid før den officielle fortræning 
til årets Nordiske Junior Mes
terskab. 

Selv var jeg noget spændt 
på hvad der ville møde os 
deroppe. Ville forholdene ligne 
dem vi havde i Sydfrankrig. 
Henrik Breidal havde dog på 
forhånd forsikret os om at dette 
ikke var tilfældet. Han vandt til
bage i 1990 i selvsamme om
råde og konkurrence uden at 
have noget forkendskab til 
bjergflyvning. Men alligevel. 

Det danske hold foran Ole Reistad. Fra højre mod venstre: Team 
Captain Jørgen Døssing, Mette Schmeltz Pedersen, Thomas 
Leander Nielsen, Thomas Vestergaard, Steen Elmgaard, 
Thorsten Mauritsen. 

Regne, regne 

og deraf følgende lumske 
faldvinde fandtes ganske en
kelt ikke. Termikken kan flyves 
som om man fløj over fladt om
råde (dog er det en fordel at 
kende lidt til bjergtermik) og 
udelandingsmulighederne kan 
vel bedst sammenlignes med 
Jylland under den første del af 
et Arnborg Åben. 

De første tre dage regnede det 
- konstant. Vi brugte tiden på 
at sove, spise og kede os. Ind 
imellem drak vi både røde, blå 
og sorte colaer, som jeg havde 
importeret fra Tyskland. 

Fjerde dag var det endelig 
muligt at flyve og vi fik helbredt 
lidt af vores kuller om end det 
måtte foregå under 7-8/8. Her
efter fulgte et par dage med 
bedre vejr, og vi begyndte at 
føle os hjemme i området. Vi 
var meget positivt overraskede 
over forholdene. Hang, bølger 

De andre fra holdet var og
så så småt begyndt at indfin
de sig: Steen Elmgaard (oy
SEx, LS8), Mette Schmeltz 
(D1, ASW24) ogThomas Lean
der (SG, Discus), og sidst men 
ikke mindst team captain Jør
gen Døssing. 
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Ole Reistad Senter 

Centeret ved Elverum er yderst anbefalelsesværdigt for 
termikhungrende danskere, der ikke lige er til de ugæstfrie 
alper. Vejret er langt bedre end i Danmark, da området stort 
set altid ligger i skygge af de høje norske fjelde. Udelan
dingsmulighederne er ret gode og der kræves ikke noget 
specielt dybtgående kendskab til bjergflyvning for at man 
kan få noget ud af et ophold. Under de norske mesterska
ber var den hurtigste flyvning en 300 km opgave med 146 
km/t i snit. En af dagene havde de skybase op mod 4000 
meter! 

Selve centret minder mere om en klub end et egentligt 
center. Man skal eksempelvis tage skoene af inden man går 
ind i hovedbygningen og selv vaske op efter sig. Til gengæld 
er der også alt hvad hjertet kan begære. 

Centret ligger ca. 200 km nord for Oslo nær Hamar og 
Lillehammer. Banen er af asfalt og er 660 meter lang. Den 
vil i fremtiden blive udvidet til 1200 meter. Centret råder over 
nogle få fly, som for de flestes vedkommende er til salg for 
at finansiere baneprojektet. En Twin Astir, en LS7WL og en 
Discus. Nummeret til centret er 004 7 62 41 67 89. 

Så gik det løs 
Den første dag fik vi en opgave 
på 379 km. Der var god termik 
med gadetendenser så der var 
bare fuld skrald på. Steen, 
Thomas V. og jeg kom alle tre 
hjem med ca. 107 i snit. Det 
rakte til en første plads til 
Steen , 50 sekunder senere 
kom jeg ind på en tredje og 
Thomas yderligere et lille mi
nut senere på en femte. 

Mette tærsklede lidt tidlige
re og måtte således se sig ind
hentet af feltet og kom i mål 
med en hastighed på omkring 
102. Thomas Leander måtte 
desværre udelande ved det 
allerfjerneste og allersidste 
vendepunkt sammen med tre 
nordmænd. Alt i alt en dag der 
ikke rigtig betød noget for den 
forreste halvdel af feltet: De 
første elleve fik mere end 900 
point af de 1000 mulige. 

Hurtig norsk duo 
Anden konkurrencedag blev 
en 227 km jo-jo. Da vi var ved 
at nærme os slutglidet sagde 
en nervøs stemme over radio
en: .Nu skal I ikke spilde tiden 
derude!". Jo Jørgen, vi ligger 
og spilder tiden ... Det viste sig 

Udelanding. Det er godt med 
mange villige hænder, når 

marken ikke er så let tilgæn
gelig. Her er det Thomas' 

Discus der står for tur. 

senere at to af nordmændene 
havde sat de hurtigste dans
kere Steen ogThomasVester
gaard af med 1 O minutter med 
en snithastighed på over 100 
km/t. Selv kom jeg yderligere 
8 minutter senere efter et slut
glid der overhovedet ikke ville 
som jeg ville. 

Stillingen var nu den at Stei
nar Øksenholt (N) lå på første 
pladsen, Steen og Thomas på 
anden og tredje, yderligere en 
nordmand på fjerde og under
tegnede på en femteplads. 

Thors dag på en onsdag 
Tredje dag viste sig hurtigt at 
blive helt anderledes end det 
der var blevet forecastet ved 
briefingen. Måske skulle der 
komme en enkelt byge hvis 
temperaturen nåede 23 gra
der. Klokken 11 var tempera
turen oppe på 17 grader, da 
første byge kørte lige hen over 
pladsen. Efter nogen tid blev 
feltet alligevel slæbt op. Det var 
nu helt klart, at vejret udviklede 
sig helt anderledes eksplosivt 
end det forecastede. 

Da vi tærsklede ud stod der 
tordenbyger på begge sider af 
afgangspunktet. Jeg kom af 
sted medThomasVestergaard 
og de tre finner. Vi fløj omkring 
50 km ligeud på en Cb-front. 
Desværre havde den ikke den 
rigtige retning og på ettidspunkt 
skulle vi jo ind under Cb'erne, 
hvor stiget var markeret med 
gule streger, for at komme vi
dere. Det havde hverken Tho
mas Vestergaard eller jeg lyst 
til og vi valgte derfor at lande. 

Da vi landede var vi overbe-



Forfatteren 

Thorsten Mauritsen er født 
i 1977. Begyndte at flyve i 
1991 og gik solo i 1994. Han 
har 430 timer på svævefly 
og 13.000 strækkilometer. 
Han er under klubskifte til en 
sjællandsk klub, da han 
netop er begyndt at studere 
geofysik ved Københavns 
Universitet. Deltog i Arnborg 
Åben '96, '97 og '98. 

På juniornationalholdet i 
'98 og '99. 

viste om, at ingen kunne være 
dumme nok til at fortsætte i det 
uvejr. Vi blev dog klogere. Da
gen blev gyldig, til trods for 
kraftige protester, og vi satte 
520 point til. Mette måtte des
værre udgå af konkurrencen 
med en defekt på understellet. 

Med lodder og trisser 
Noget slukørede over gårsda
gens uheldige udfald stod vi nu 
op til en ny dag. Vi var enige om 
at der var tæv i luften. Flyene 
blev tanket helt op til dagens op
gave på 426 km. Først sydover, 
så et smut op i de højere fjelde 
mod nord og sidste vendepunkt 
mod syd igen. Det blæste for en 
gangs skyld lidt - omkring 12 til 
15 knob. 

Resultater 

I. Kristian Roine SF 
2. Uoti Pekka SF 
3. TimoManninen SF 
7. Thorsten Mauritsen DK 
10. Steen Elm~:i:ird DK 
11. Thomas Vesternaard DK 
17. Thomas Leander DK 
18. Mette Schmeltz DK 

Jeg valgte at tærskle tidligt 
ud alene. Den fik bare fuld skrue 
og det gav pote. Jeg kunne høre 
på de tre andre at jeg vandt 
terræn. De var løbet ind i en 
gaggle, der hverken kunne det 
ene eller det andet og blev der
for bremset ned. 

Efter ca. 200 km forsvandt 
de i forvejen sparsomme cu
mulusser netop som jeg skulle 
ind i de lidt højere fjelde. Jeg 
valgte at smide vandet. Her 
snød vinden mig, da vi jo slet 
ikke var vant til vind. Jeg lagde 
mig i læsiden af en bakke og 
måtte derfor dreje ud i dalen. 
Her så jeg en stejl skråning på 
små 300 meter, der stod helt 
rigtigt med sol og vind. Lige hen 
over den fangede jeg 3,5 me
tertil 1200 meter. Alene og uden 
mit vand kæmpede jeg mig op 
vinden. 

På vej sydover igen mødte 
jeg en del synligt rådvilde kon
kurrenter. Der var jo både vind 
og dårlig termik, næsten som 
derhjemme. Nu manglede der 
kun ca. 100 km, hvor termik
styrken begyndte at aftage. 
Jeg forsøgte at holde højde til 
at kunne ligge inde over fjel
dene så længe solen stadig 
havde lidt magt. Ned og vende 
sidste vendepunkt og så op 
mod vinden igen de sidste 50 
km. Og langsomt og ikke uden 
kvaler nærmede jeg mig et 
MacCready 0 og nix slutglid. 
Ikke lige det jeg havde mest 
brug for efter en lang dag. 

Dae 1 Dae 2 Dae3 Dae4 Dae5 Total 
Discusb 984 510 
LS8a 998 510 
ASW24 987 510 
Discus es 994 554 
LS8a 1000 618 
Discus es 981 609 
Discusb 365 474 
ASW24 928 497 

Pladsen var gabene tom, 
også for trailere. 1000 point var 
i hus efter næsten seks timers 
hårdt arbejde var jeg den ene
ste der klarede opgaven. Sej
ren blev naturligvis fejret på be
hørig vis med elgbøf fra Elkstua. 

Mere dansk vejr ... 
Femte og sidste gyldige kon
kurrencedag blev fløjet i meget 
svagt vejr. Jeg fløj turen med 
Steen og vi havde et fint sam
arbejde. Der var udskrevet en 
opgave på jeg ved ikke hvor 
mange kilometer, hvoraf halv
delen ikke var realistiske. Men 
vi kløede hårdt på. 

Først skulle vi ud mod syd
øst hen over en bondemand der 
normalt krævede 600 norske 
fjelddollars af ubudne gæster. 
Der var rigtig langt mellem bob
lerne men det lykkedes dog 
uden de store problemer og 
med rimelig frihøjde. 

Så skulle vi op og vende en 
tv-mast, der står på et 700 me
ter højt fjeld. I modsætning til 
tidligere var der ingen cumu
lusser og vi måtte nærmest 
kravle op til vendepunktet i den 
meget svage termik. Takket 
være beercan sektoren kan det 
lade sig gøre at vende et ven
depunkt 500 m . indenom". Det 
fik vi i allerhøjeste grad brug for, 
da det ikke var muligt at komme 
over masten. Thomas Vester
gård vendte rent faktisk 30 me
ter under mastens fod. 

641 878 416 3429 
641 877 341 3367 
580 859 416 3352 
120 1000 4-H 3109 
120 530 441 2709 
120 528 416 2654 
0 529 285 1653 

120 0 0 1545 

Nu var dagen ved at være 
brugt og udbredte cirrusban
ker gjorde ikke sagen bedre. 
Stille og roligt og for bedste 
glid tøffede Steen og jeg ned 
mod en solplet. Da vi ankom 
var der urolighed i luften og 
intet andet. Vi var der lige 2 
minutter for tidligt! Så måtte vi 
bide i græsset efter 134 km ... 
dobbelt dagssejr til Steen og 
mig. 

Konkurrencen var, set fra et 
dansk synspunkt, voldsomt 
præget af dagen med torden
bygerne. Det er synd at en 
konkurrence skal ødelægges 
af den slags fejltagelser fra 
konkurrenceledelsens side. 
Grunden til at der af konkur
renceledelsen blev holdt så 
hårdt på, at vi skulle af sted, 
skal nok findes i at konkurren
cen nær ikke var blevet gyldig 
på grund af det dårlige vejr. 

Det er især i den slags situa
tioner at jeg, og de andre nye, 
er glade for at have nogle mere 
erfarne piloter med. Steen og 
Thomas havde det erfarings
mæssige overskud til at indse, 
hvor grænsen skulle sættes. 
Havde jeg været selv af sted for 
første gang til denne konkur
rence, var jeg sandsynligvis 
fortsat sammen med finnerne 
den dag. I dag er jeg blevet den 
erfaring klogere, at det aldrig 
kan betale sig at følge nogen 
blindt. Hverken sikkerheds
eller konkurrencemæssigt. • 

• ''!· 
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- Prøveflyvning af Stemme S10-VT 
Det høje understel og de store hjullemme 

skæmmer det ellers flotte fly! 

Af Lars Bæhrenz Christensen 

Jeg har altid følt en vis ydmyghed forud for 
en flyvning i en ny flytype, men da motors
væveflyet Stemme S10-VT lander på Svæve
flyvecenter Arnborg d. 12 juli, så jeg kan prø
veflyve det, fyldes jeg nærmest med ærefrygt. 
Med en let hvinende lyd fra motor og propel 
og de i alt 23 meter lange vinger dovent vug
gende, taxier prototypen D-KGCR op til par
keringsområdet i pladsens østlige ende. 

Jeg synker en klump og har et øjeblik svært 
ved, at afgøre om jeg har sagt ja til mere, end 
jeg kan leve op til. En ting er at prøveflyve et 
motorsvævefly, men det er en anden ting, når 
flyet er en Stemme S10-VT med en 115 hestes 
turboladet Rotax-motor, der giver den en rejse
hastighed på 235 km/t (127 kts) og kan bringe 
den op i over 30.000 fod! 

De næste to-tre timer skulle dog imidlertid 
bringe min tvivl og usikkerhed til skamme! 

En storfugl 

Da Stemmen holder stille og 
motoren er standset, går jeg 
over mod det for at sige davs 
til piloten, Jørgen Bachmann, 
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der også er fabrikkens for
handler i Danmark.Jeg har før 
fløjet store svævefly, som Nim
bus-3, Duo Discus og Janus, 

men imponeres alligevel af 
Stemmens størrelse. Med sine 
23 meters spændvidde og 
18, 7 4 m2 vingeareal virkede 
den megetdominerende mel
lem de"almindelige" svævefly 
på Arnborg . 

Den har en maksimal start
vægt på 850 kg og hører så af
gjort til i den tunge ende af det, 
man kan komme til at flyve på 
et svæveflyvercertifikat. 

Ole Korsholm prøvefløj i 
1991 en Stemme S10 hos fa
brikken i Berlin. {Se Flyv okt. 
1991.) Des-uden har vi kunnet 
nyde synet af Verner Jaks
lands S 1 0 · er, der kom til landet 
i 1991 og som har fløjet fra 
Kalundborg Flyveplads. Stem
me S10-VT er en videreudvik
ling af s1o·eren, og netop D
KGCR har været benyttet som 
"testbænk" med henblik på 
certificering af flyet med den 
stærkere Rotax-motor. 

Hvorvidt Stemmen er køn 
på jorden, må være en smags
sag. Det høje understel og de 
store hjullemme skæmmer i 
mine øjne det æstetiske ind-

tryk, som Stemmen efterlader. 
Svævefly er designet til et liv i 
luften og virker ofte kluntede 
og lidt uskønne på jorden. Al
ligevel kan jeg sagtens fore
stille mig, hvilken stor og flot 
fugl Stemmen må være i luf
ten, dens rette element. 

Flyets krop er bred pga. 
side-by-side indretningen af 
cockpittet, men lav og elegant 
strømlinet og aerodynamisk 
flot. Alene den nye strømlinede 
indkapsling af halehjulet vid
ner om, at Stemme med S10-
VT'eren virkelig har bestræbt 
sig på at lave et fly, som er de
signet til svæveflyvning. Glide
tallet på 51 taler da også for 
sig selv. 

Avanceret teknologi 

Stemme S10-VT blev JAR-22 
certificeret 15. august 1997 og 
er et særdeles moderne mo
torsvævefly, hvis ikke ligefrem 
det er det mest moderne og 
avancerede fly i verdenen i sin 
klasse! Design- og ingeniør
mæssigt er S1 o-vr eren nær-
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på den rigtige destination 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Som annoncør i FLYV - det danske flyvetids
skrift - er du garanteret kontakt med et 
attraktivt potentiale af livsstilsmennesker, 

der især er kendetegnet ved en stor fælles
interesse - nemlig flyvning. 

Uanset om interessen for flyvning har et profes
sionelt udgangspunkt eller dyrkes som fritids
fornøjelse, er FLYV det bindeled, der samler og 
viderebringer du informationer, der opfattes 
som uundværlige i branchen. 

Over 4.000 af abonnenterne er aktive piloter og 
læserkredsen omfatter ejerne af næsten samt
lige fly i Danmark. 

' 

Som annoncør i FLYV kommer du desuden 
kontakt med beslutningstagere indenfor: 

e Flyhandel 
• Luftfartsindustrien 
• Flyselskaberne 
• Flyværkstederne 
• Flyveskolerne 
• Luftfartsmyndighederne 
• Lufthavnene 
• Flyvevåbnet 

Kort sagt - FLYV er en effektiv og seriøs bringer 
af dine annoncebudskaber. Og hvorfor ikke 
påvirke læserne i det miljø, hvor du er på hjem
mebane - nemlig når du læser FLYY. 

Nordens ældste flyvetidsskrift 
FLYV udkom første gang i juni 1928 og er udkom
met hver eneste måned lige siden. 



sikrer optimal effekt 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fra og med januarnummeret introduceres 
3 faste rubrikker: 

FLYV har gennem mange år været forum for fly
handel i Danmark. Læserne ved, at de hver måned 
kan finde et varieret udbud af nye og brugte fly. 
Under "flymarkedet" vil man også kunne finde nyt 
og brugt udstyr til fly og flyvere. 

FLYV's læsere ved at de hver måned kan finde 
aktuelle tilbud om undervisning og videreuddan
nelse indenfor flyvning og luftfart. Derfor er FLYV 
et sikkert valg for alle, der tilbyder alle former for 
undervisning og videreuddannelse inden for bran
chen. 

Brug FLYV når din virksomhed søger nye med
arbejdere! Søger du folk med branchekendskab 
er FLYV et sikkert valg. Du rammer målgruppen 
præcist og så er det væsentligt billigere end dag
bladsannoncer. 

Du kan frit vælge standardformater til fast pris eller 

Til salg 
Cessna 172 

Pilot
uddannelse 

Medabejdere 
søges 

mindre annoncer, hvor prisen er udregnet e~er aktuel størrelse. 



Faste 
annonce
formater og 

• priser 
Farvetillæg: 
I farve kr. 500,00 
4 farver kr. 1.500,00 

Rabatter 
5% ved 3 indrykninger 
I 0% ved 6 indrykninger 
15% ved 12 indrykninger 

Individuelle annonceformater: 
Kr. 9,50 pr. spaltemillimeter 

Flyv udgives af: 
Kongelig DanskAeroklub 

Oplag: 
6.000 eks. 

1/4 side - 123 x 87 mm 
DKK 1.850,00 

Distribueret oplag ifølge Fagpressens Medie Kontrol: 
5.366 eks. 

Udkommer: 
12 gange årligt, omkring den I. i hver måned. 

Adresse: 
FLYV 
Lufthavnsvej 28 
4000 Roskilde 
Telefon: 46 14 15 00 
Telefax: 46 19 13 16 
E-mail: flyv@kda.dk 

Annoncesalg: 
Tornvig Reklame & Kommunikation 
Solfang 12, 7160 Tørring 
Telefon: 75 80 IO 18 
Telefax: 75 80 13 21 
E-mail: tornbrand@post4.te1e.dk 

1/1 side - 250 x 180 mm 
DKK 6.000,00 

1/2 side - 250 x 87 mm 
DKK 3.150,00 

1/3 side - 85 x 180 mm 
DKK 2.450,00 

1/4 side - 60 x 180 mm 
DKK 1.850,00 

Genere/ information: 
Materiale: 

Db. side - 250 x 388 mm 
DKK 10.750,00 

1/2 side - 123 x 180 mm 
DKK 3.150,00 

1/4 side - 80 x 134 mm 
DKK 1.850,00 

1/4 side - 250 x 40 mm 
DKK 1.850,00 

Positiv offsetfilm (48-60 linier raster) 
Andet reproklart materiale efter aftale. 
OBS: Opsætning af annoncer udføres gerne, men for 
annoncørens regning. 

Annoncebestilling: 
4 uger før indrykningen. 

Materialefrist: 
Senest 3 uger før indrykningen. 

Annullering el/er ændring: 
Den I. i forudgående måned. 

Øvrigt: 
Alle priser er excl. moms, og betaling 
er netto kontant ved fakturamodtagelse . 
Efter 30 dage beregnes 2% rente pr. påbegyndt 
måned. 
FLYV påtager sig ikke ansvar for ikke rettidigt indleve
ret materiale, ligesom strejke og anden force majeure 
ikke berettiger erstatningsansvar mod forlaget. 



mest et kunststykke. Alene 
flyets håndbog (Flight Manual) 
indikerer, at man har med et 
gennemtænkt, gennemprøvet 
og veldokumenteret fly at gøre. 

Stemme GmbH & Co. KG 
blev grundlagt i Berlin 1984 af 
Dr. Reiner Stemme. Produktio
nen af S 10 'eren startede i 
1990 og siden da har fabrikken 
produceret cirka 100 af typen. 
Nu er serieproduktionen af 
S 1 0-VT' eren begyndt og der 
forventes at kunne produceres 
to om måneden på fabrikken, 
der siden grundlæggelsen er 
flyttet fra Berlin til Strausberg 
flyveplads, 40 km øst for Ber
lin. 

S 1 0-VT repræsenterer mo
derne teknologi og er fremstil
let efter samme principper, 
som de mere "etablerede" 
svæveflyproducenter benytter. 
Flykroppen er fremstillet af en 
kombination af kul- og glasfi
ber og kevlar. Centersektionen 
bag cockpittet, som bl.a. inde
holder motorinstallationen, er 
opbygget omkring en konven
tionel stålrørskonstruktion. 

Vingerne har et laminarpro
fil (Horstmann & Quast HQ 41 / 
14,35), er fremstillet af hoved
sageligt kulfiber og har den i 
dag meget anvendte "knække
de" forkant. Såvel vinger som 
flykrop fremstår med en flot 
overflade og finish . Hver vinge 
består af to sektioner foruden 
den yderste winglets sektion. 
De yderste vingesektioner kan 
i den serieproducerede udga
ve drejes bagud og"parkeres" 
på flyets bagkrop. Denne de
talje er med til at spare dyr 
hangarplads. D-KGCR havde 

Mange håndtag, kontakter og instrumenter præger S10-VT' erens cockpit. 

som prototype ikke denne 
detalje, som jeg ellers havde 
set frem ti I at få demonstreret. 
Yderst på de inderste vinge
sektioner er de "dobbelte" 
Schempp-Hirth luftbremser 
placeret. Samme sted findes 
også flyets to brændstoftanke 
på hver 45 liter (2x60 liters 
tanke kan også leveres). Flyet 
har i alt 4 elektriske brændstof
pumper, 1 hoved- og 1 ekstra
pumpe (MAIN og AUX) til hver 
tank. 

Flyet har elektrisk optræk
keligt understel og hydrauliske 
bremser. Når understellettræk
kes op, kører først det venstre 
understelsben sidelæns op i 
brønden i flyets krop. Derefter 
kører det højre understelsben 
op og lægger sig lige under det 

venstre. En manuel udsætning 
af understellet er mulig, hvis 
det elektriske system svigter. 

Der var absolut stor interes
se for S10-VT'erens mange 
små tekniske detaljer og kort 
efter at Jørgen Bachmann var 
landet på Arnborg, blev D
KGCR da også af mange kigget 
nøje efter i krogene. 

Motor og propel 

Som nævnt er netop D-KGCR 
den S10-VT, som har været 
benyttet til certificering af 
typen med en Rotax motor. 
Motoren er en Rotax 914 F2, 
som af Stemme er modificeret 
til S 1 0-VT' eren, så den nu hed
der en Rotax 914 F2/S1. Den 
har fire cylindre, som er luftkø-

let. Dog er topstykkerne væs
kekølet. Kølervæskestanden 
kontrolleres i øvrigt oppe i hjul
brønden, hvor også brænd
stoftankene drænes i forbin
delse med dagligt tilsyn. 

Lidt mere besværligt er det 
at checke motorens oliestand, 
da oliebeholder og -pind gem
mer sig under motorhjelmen 
(pyjamas), som kræver værk
tøj for afmontering. Et kig ned 
i motorrummet afslører ikke Ro
tax-motoren, der er gemt under 
styrestænger til ror, flaps og 
luftbremser og et brandskot. 
Adgang til motoren i forbindelse 
med eftersyn og reparation op
nås ved at fjerne nogle skærme 
på kropsiden under vingen. Det 
er klart, at en motor, der er "pak
ket ind" i en flykrop, er mere 

Stemme S10-VT, 0-KGCR, blev også vist på årets /LA udstilling (fly nr. 193). 
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besværlig at arbejde på, end 
en motor der er monteret i fly
ets næse i en god arbejdshøj
de. 

Motoren har dobbelttæn
ding og er turboladet ved hjælp 
af en såkaldt "TCU" {Turbo
charger Control Unit), hvilket 
kan få motoren til at udvikle 
113,2 hk ved 5800 RPM i 
forbindelse med start {115%, 
T/O power). Underflyvning ud
vikler motoren 98,4 hk ved 
5.500 RPM (100%, cruise) . 

En kulfiberaksel på 1,9 
meter forbinder Rotax-moto
ren bag cockpittet med propel
len i flyets næse via en gea
ring, der reducerer propelom
drejningerne til omkring det 
halve af motorens. Akslen går 
således gennem cockpittet, 
hvilket umiddelbart lyder lidt 
farligt. Men akslen ligger i en 
"kevlar-tunnel", som ifølge fa
brikkens oplysninger kan 
modstå de kræfter, en knæk-

ket aksel vil frembringe. 
Propellen, en Stemme 

11 AP-V med variabel indstil
ling, er Stemmes egen opfin
delse og produceres af fabrik
ken selv. Konstruktionen er 
helt unik og tilnærmelsesvist 
genial. Når motoren er stand
set, skjules propellen helt i fly
ets næse, hvor den ligger fol
det sammen. Når motoren skal 
startes, skubbes næsen cirka 
15 cm frem, således at der bli
ver plads til, at propellen kan 
foldes ud vha. centrifugalkraf
ten. Starteren kører i 3 sekun
der, før motoren får tænding 
for, at sikre propellen er foldet 
helt ud, før den bliver accele
reret op i omdrejninger af den 
startede motor. I det hele taget 
får motoren ikke tænding, før 
propelakslen kører 220 RPM. 

Propellen har to stillinger: 
en stige- og en rejsestilling 
{climb og cruise). Skift fra 
stige- til rejsestilling sker elek-

trisk ved opvarmning af nogle 
termoelementer, der får blad
vinklen til at øges. Det tager na
turligvis nogen tid at varme dis
se termoelementer op, og æn
dringen af propelindstilling ta
ger derfor også en 3-4 minut
ter. 

Men nu kommer det rigtig 
smarte: Når motoren standses 
og det elektriske system slåes 
fra {hvilket i øvrigt sker auto
matisk, når næsen trækkes ind 
på plads omkring den sam
menfoldede propel), så sætter 
propellen sig automatisk i 
stigestilling og er klar til brug 
når motoren evt. genstartes. 

Den eneste ulempe jeg kan 
se ved denne konstruktion, er 
at motoren ikke kan flyves i 
gang, blandt andet fordi motor 
og propel er adskilt ved hjælp 
af en kobling. Fabrikken mel
der imidlertid om stor driftssik
kerhed af Rotax-motoren, som 
på D-KGCR havde kørt om
kring 400 timer. 

Cockpittet 

Stemmens cockpit er et mo
derne side-by-side indrettet 
sikkerhedscockpit opbygget af 
glas- og kulfiber, forstærket 
med kevlar. Der er højt op til 
cockpittet, men indstigningen 
foregår let ved at stille sig med 
ryggen til det og med en hånd 
på cockpitkanten og en på 
vingeforkanten at hæve sig op, 
så man kommer til at sidde på 
kanten . Når man sidder på 
cockpitkanten, skal man blot 
svinge benene ind i cockpittet. 
lnstrumentpanellet levner dog 

ikke så meget plads til dette 
"benarbejde". Siddende eller 
rettere halvt liggende i sædet 
Ueg fløj flyet fra venstre sæde) 
synes jeg, at man sidder med 
lidt tæt ben- og fodstilling . I det 
hele taget følte jeg sædet lidt 
trangt med min vist nok gen
nemsnitstørrelse (180 cm, 75 
kg). Sæderne og pedalerne har 
mange justeringsmuligheder, 
så selv med faldskærm er der 
plads til relativt høje piloter. Det 
er derfor mere i bredden at 
sædet og pladsen føles trangt. 

De ellers store sidelommer 
kan således reelt kun bruges 
til kort og lignende.Jeg savne
de generelt lidt mere aflægge
pi ads i Stemmens cockpit. 
Mellem de to sæder er der et 
armlæn, hvori "kevlar-tunlen" 
med propelakslen findes. Jeg 
fandt armlænet højt og lidt i ve
jen, især når jeg skulle trimme 
flyet med trimhåndtaget, der er 
placeret på armlænets venstre 
side. Med en faldskærm på 
ryggen har man i øvrigt ingen 
gavn af sædernes nakkestøt
ter, som er monteret på ryglæ
net. Bag hvert sæde kan der 
placeres 10 kg bagage i nogle 
små rum, der virker noget be
skedne, hvis flyet skal bruges 
til f.eks. en ferietur. I rummet 
over og bag sæderne må der 
lægges 2 kg bagage. 

Mange håndtag 
og kontakter 

Stemmen har en del håndtag 
og kontakter, som på prototy
pen D-KGCR var lidt rodet pla
ceret i cockpittet og på instru
mentpanellet. Det gav et lidt 
forkert indtryk, for den serie
producerede udgave af flyet 
har et langt mere organiseret 
og velordnet cockpit. Flaps og 
luftbremsehåndtagene er an
bragt i venstre side af sædet 
og er i øvrigt dubleret i højre 
sæde. På hver styrepind findes 
et hjulbremsehåndtag. 

Helt tilbage og mellem de 
to ryglæn, findes hovedhanen 
til brændstofforsyningen og et 
tachometer. Længere fremme 
på midterkonsollen findes (set 
fra højre mod venstre) choke
ren, kontakten til at skifte pro
pelpitch med og gashåndta-

Styrestængerne til krængeror, 
flaps og luftbremser på S10-VT. 
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get. Gashåndtaget har to stil
linger omkring forreste posi
tion. Føres gashåndtaget 
frem, mødes først et hak, som 
giver 100% power og 5500 
omdr./min ved havoverfladen. 
Håndtaget skal skubbes til 
venstre og yderligere lidt frem 
for at få 115% power og 5800 
omdr./min ved havoverfladen 
i forbindelse med start. Lige til 
venstre for gashåndtaget fin
des en indikator for den valgte 
flapsposition. 

Nederst og midt på instru
mentpanellet findes håndtaget 
til at skubbe næsen frem og 
tilbage med, og derover (højre 
mod venstre) to ventilations
håndtag (friskluftdyser og 
hood-ventilation), starter med 
nøgle, håndtag til at justere 
propellen, så næsen kan træk
kes frit tilbage, propelbremse
håndtag og endelig et håndtag 
til at justere motorens ventila
tionsåbning under flyets krop. 

Over disse håndtag findes 
følgende kontakter : En TCU 
nød-kontakt til at koble turboen 
fra ved fejl i de systemer som 
har indflydelse påTCU'en, en 
generatorkontakt, en hoved
kontakt, en tankvælger, en kon
takt til de to ekstra brændstof
pumper, kontakt til ind- og ud
fældning af understellet og til 
sidst et håndtag til nødafkast 
af hooden. 

Højre side af instrumentpa
nellet huser motorinstrumen
ter til : olietryk og -temperatur, 
cylindertemperatur (højre og 
venstre), volt- og ampereme
ter, og tankmåler (højre og 
venstre) . Desuden findes her 
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en serie advarsels- og indika
tionslamper til brændstoftryk, 
de ekstra brændstofpumper, 
manifoldtryk, TCU, generator, 
understel og motorbrand. 

Havde det været et "nor
malt" motorsvævefly, ville jeg 
ikke have nævnt alle disse 
håndtag, instrumenter og kon
takter. Men Stemme S10-VT 
er ikke noget almindeligt mo
torsvævefly! Det hører så af
gjorttil i den avancerede ende 
af skalaen. Og det finder jeg 
vigtigt at pointere her, for selv
om flyet er at flyve som de fle
ste andre store og højtydende 
svævefly, så har det altså en 
række systemer og dertil hø
rende procedurer og nødpro
cedurer, som på dette område 
nærmere gørflyettil et motorfly. 

Endelig var D-KGCR udsty
ret med traditionelle flyvein
strumenter, VHF radio, sprit
kompas, VOR, transponderog 
et Cambridge elvariometer. 
Den havde været udstyret 
med en kunstig horisont, som 
imidlertid var blevet afmonte
ret af fabrikken. 

Bedst i luften 

Efter en gennemgang af flyets 
systemer og instrumentering, 
var tiden endelig kommet til, at 
Jørgen Bachmann og jeg selv 
skulle tage Stemmen i luften. 
Checklisten er lang, men når 
de relevante kontakter er sat, 
skal de faktisk ikke røres mere 
under resten af flyvningen, 
uanset om der flyves med eller 
uden motor. Med næsen skub
bet frem aktiveres starteren. 

Propellen folder sig ud, og 
efter tre sekunder starter så 
motoren. Lyden af motor og 
propel er karakteristisk let hvis
lende, men støjsvag. 

Klar til taxi skubber jeg gas
håndtaget frem og skal faktisk 
helt op på omkring 4.500 omdr. 
før Stemmen begynder at rulle 
fremad. Men da flyet først kø-

rer, skal gassen reduceres 
igen. 23 meter spændvidde ly
der af meget at skulle taxi 
rundt med, men vingetippen 
på de bagudstrøgede vinger 
"afsløres" meget fint af de to 
winglets. Derfor er det ikke no
get problem at vurdere flyets 
bredde, når man taxier. Drej på 
jorden klares med halehjulet, 

Mellem sæderne findes tachometer og brændstofhane. 



Karakterskala: 

+ Dårlig 

+ + Ringe 

+ + + Acc tabel 

+ + + + God 
+ + + + + Perfekt 

Emne Karakter Bemærkninger 

FLY 
Kvalitetsindtryk, finish + + + + Pæn overflade, fikse detaljer. 
Samling og adskillelse + + Tung og udstyrskrævende. 
lnsoektion af fly + + + Adgang til motorrum kræver værktøj. 
COCKPIT 
Indstigning, adgangsforhold + + + Høj cockpitkant, kræver lidt teknik. 
Hoodlukkesystem + + + Tre håndtag. Hooden skal hjælpes på plads. 
Sæder, ryglæn, nakkestøtter, justering + + Nakkestøtter kan ikke justeres, som ryglæn. 
Pladsforhold, aflæggeplads til kort mm. + + + Lidt snævert. Svært tilgængelige kortlommer. 
Bagaoeolads, og adgang dertil + + Små rum, gemt noget af vejen. 
Pedaler, fodstilling, justeringsmuligheder + + + + Lidt snæver ben- og fodplacering. 
Siddekomfort, -stillino + + + + God støtte, behageligt let liggende. 
Betjeningsvenlighed, greb, kontakter + + + Flaps- og trimhåndtag svært tilgængelige. 
Instrumentering + + + Lidt rodet og uensartet. 
Ventilation, effekt, støj + + + + Tre ventilationsmuligheder. Støjsvag. 
TAXI 
Udsyn fremad og til siderne, referencer + + + + Winglets "afslører" elegant vingetipperne. 
Kørsel, drei, bremser + + + Stor venderadius pga. bremsesystem. 
START 
Udsyn fremad + + + + Nydelig, selv med den "lave· hood. 
Retningsstabilitet + + + + + Støt og rolig på kurs. God halehjulsstyring. 
Startløb, -distance + + + + Kort, selv på en græsbane. 
Motorkraft, stigning + + + + + Absolut imponerende! 
FLYVNING 
Udsyn + + + + Lidt ringe til den ene side pga. side-by-side. 
Støjniveau med motor + + + + Headsets kan undværes. Miljøvenlig. 
Støjniveau uden motor + + + + Fin aerodynamik sikrer støjsvag flyvning. 
Start og stop af motor (kompleksitet) + + + + + Let, hurtigt og sikkert. Ringe højdetab. 
Stabilitet + + + + Flyver sig selv, hvis trimmet korrekt. 
Rorharmoni, rortryk, rorvirkning + + + Lidt tung (selvfølgelig). Hurtig og harmonisk. 
Præstation med motor (motorkraft) + + + + + Som et motorfly, bare sjovere! 
Præstation uden motor + + + + Som et svævefly, bare bedre end de fleste! 
LANDING 
Udsyn + + + + Pæn, også under udfladning og sætning. 
Effekt af og betjening af flaps, luftbremser + + Ringere krængerorsvirkning. Tunge bremser. 
Retningsstabilitet under afløb 
Landingsafløb, -distance 
Nedbremsning 
SIKKERHED 
Langsomflyvning, stallegenskaber 
Advarsels- og nødsystemer 
Sikkerhedscockpit (crashworthiness) 

men kræver en del plads, da 
hjulbremserne ikke kan betje
nes individuelt. Tit har man 
brug for at taxi lige frem, stand
se og så vende 180 ° for parke
ring. Det kan man ikke med 
Stemmen. Det vil kræve, at 
man skubber flyet lidt baglæns 
bagefter. Jeg fik kun prøvet at 
taxi med flyet på græs, men 
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+ + + + I lige modvind ingen problemer. 

+ + + + OK for et stort og tungt fly. 

+ + + Gode hjulbremser. Håndtag på styrepind. 

+ + + + Kan næsten ikke stalle. Kun små rystelser. 

+ + + Svage lamper, lidt spredte håndtag/knapper. 
+ + + Kulfiber- og kevlarforstærket cockpit. 

det er utvivlsomt lidt nemmere 
at håndtere på asfalt. 

Udsynet er til gengæld me
get fint, oåde til siderne og frem
ad. lnstrumentpanellet er lavt 
og bredt, og hæmmer derfor ik
ke udsynet fremad. Jeg taxier 
til startposition på Arnborg og 
det sidste check gennemføres. 

Præstationer som et 
motorfly 

Når man skal flyve en ny flyty
pe, er man altid interesseret i 
at sammenligne den med no
get, man har fløjet før. Men 
med Stemmen kan man ikke 
nøjes med at sammenligne 
med kun en anden flytype. Jeg 
skubber gashåndtaget roligt 

frem til første hak, lidt til ven
stre og så helt frem. Det giver 
med turboen 115% power ved 
5.800 omdr. svarende til 115 
hk. S10-VT'eren accellererer 
støt, og retningskontrollen er 
perfekt. Vinden er ikke noget 
problem, for den er lige på ba
nen, men S10-VT'eren haren 
demonstreret sidevindskom
ponent på 16 knob. 

Jeg fører pinden frem, som 
man gør på et halehjulsfly, og 
efter lidt over 200 meters 
startløb letter Stemmen og kan 
med en stigehastighed på 115 
km/t (62 kts) stige med 4 m/s 
(800 ft/min). Selvom det kan 
lyde, som om Stemmen har en 
brølende kraftig motor, så er 
den faktisk meget støjsvag og 
miljøvenlig. Den er målt til at 
have "fly-over" støjniveau på 
71,3 dB(A). Flyets headsets er 
egentlig kun nødvendige til 
længere flyvninger med motor. 
Med lidt hævet stemme, kan 
headsets godt undværes. Se
nest efter 5 minutter skal gas
sen reduceres til 100% sva
rende til 5.500 omdr. Hvis ikke 
vi havde afbrudt stigningen i 
4.000 fod og overgået til lige
udflyvning, så kunne S10-VT' -
eren såmænd have fortsat 
med at stige til over 30.000 
fods højde ved hjælp af turbo
en ! 

I omkring 1.000 fod vælger 
jeg "up" på understelskontak
ten. Det tager cirka 30 sekun
der at trække hjulene ind på 
flyet, og i øvrigt ligeså lang tid 
at sætte dem ud, hvilket må 
siges at være i den sløve ende. 
Der er et horn koblet på under
stellet, som hyler, hvis luft
bremserne trækkes. Men hvis 
det først opdages på finalen 
ind til landing, kan 30 sekunder 
vise sig at blive lang tid! På 
græs kan flyet lande på maven 
uden at tage større skade, si
ger fabrikken. 

Jeg vil først prøve at rejse 
med Stemmen og vælger 
derfor"CRU ISE" på propelind
stillingskontakten. Sjovt at se 
hvordan motoromdrejninger
ne falder samtidig med, at far-
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ten øges i de 3-4 minutter, som 
termoelementerne bruger på 
at bringe propellen i rejsestil• 
ling. Ved at støtte med gas• 
håndtaget og flyve med 5.500 
omdr. kan opnås en rejsehas
tighed på 235 km/t (127 kts)! 
Vi nøjes dog med at rejse med 
200 km/t (ca. 110 kts). S10-
VT' eren flyver med denne fart 
som på en snor. Meget stabil 
omkring længde- og højaksen 
og med farten trimmet flyver 
flyet sig selv. På trods af den 
lidt snævre ben- og fodplads, 
sidder/ligger man godt og jeg 
kan sagtens forestille mig, at 
Stemmen er behagelig at flyve 
langt i. Og den kan flyve langt: 
1.450 km (780 nm) på 120 liter 
brændstof! 

Stemmen er naturligvis re
lativ tung på rorene ved 200 
km/t, men byder på flot rorhar
moni. Det er ikke så tit, at de 
store fly har tilstrækkelig side
ror, men det har Stemmen. Jeg 
prøvede også flyets egenska
ber af ved langsomflyvning 
med motoren kørende. S10-
VT' eren er ikke meget for at 
stalle, hverken ligeud eller un
der drej, uanset motoromdrej
ningerne. Et meget godmodigt 
fly, som i øvrigt med motoren 
kørende og det elektriske sy
stem tændt, har et akustisk ad
varselssystem, der kommer 
på 5-8 km/t før et stal!. 

Der skal ikke herske tvivl, 
om atS10-VT'eren harmotor
flypræstationer, ja måske end
da bedre end mange motorfly 
og i hvert fald mange gange 
sjovere! 

Propellen vises her udfoldet. 
Det er Jørgen Bachmann til 

venstre og Erik Trundsø 
Jespersen til højre. 
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En elegant svæver 
Nu skulle Stemmens egen
skaber som svævefly afprø
ves. Motoren stoppes: Gas
håndtag i tomgang, tænding 
fra, propellen bremses, pro
pellen foldes helt ind, næsen 
trækkes tilbage. Tid cirka 15 
sekunder og det elektriske sy
stem afbrydes automatisk når 
næsen trækkes tilbage over 
propellen. (Selvfølgelig er sta
digvæk strøm til radio og elva
riometer) . 

Den 12. juli var en flot svæ
veflyvedag på Arnborg, med 
3/8 CU og moderat termik til 
4.000 fod og jeg fik prøvet 
Stemmen af i termikken og mel
lem boblerne. Uden motor er 
flyet lettere og mere kvik på 
rorene og stadigvæk ligeså har
monisk. Et 45°-45° kurveskift 
tager 4 sekunder og manøvre
ring, centrering og justering i 
termikken forekom let og ele
gant. Skal Stemmen sammen
lignes med noget andet svæ
vefly, bliver det efter min me
ning til en slags krydsning af 
en Nimbus-3 og en Duo Dis
cus, hvor den lidt langsomme 

og tunge rorvirkning på Nim
bus· en er parret med Duo Dis
cus • ens rorharmoni. Flyet kan 
trimmes til lav kurvefart og selv 
med flaps i + 1 O 0 føles flyet 
pænt frisk på rorene. S 10-VT' -
eren har et minimum synk på 
0,56 m/s (112 ft/min) ved 85-
90 km/t (ca. 47 kts) og vi steg 
da også ligeså godt, som de 
to-tre andre fly vi havde lokket 
ind i vores termikboble. På 
grund af side-by-side indret
ningen er udsynet bedst til den 
side, man selv sidder i. Fremad 
er udsynet upåklageligt. 

Ligeud flyvning mellem bob
lerne levner ikke mange andre 
svævefly nogen chancer. Med 
et glidetal på 51 ved omkring 
105 km/t (57 kts) kommer man 
langt i en Stemme. Hastigheds
polaren er flad og først ved 200 
km/t (108 kts) synker S10-
VT' eren 2 m/s, svarende til et 
glidetal på 28. Vi har her med 
et tosædet svævefly at gøre, 
som præsterer i den absolut 
gode ende af både tosædede 
og ensædede svævefly. 

Igen prøver jeg flyets egen
skaber ved langsomflyvning, 

nu blot som svævefly. Den 
akustiske advarsel er væk og 
flyet indikerer kun svagt med 
rystelser, men virker, både 
under ligeudflyvning og under 
drej, godmodigt og vil ikke 
rigtig stalle. 

Jeg prøvede at starte moto
ren i luften: Næsen skubbes 
frem, det elektriske system 
tændes igen automatisk, start
nøglen drejes og der gives gas. 
Tid omkring 5-1 O sekunder; 
højdetab minimalt da udfold
ning og start af propellen ikke 
byder på nævneværdig 
modstand. 

Jeg lavede to landinger 
med Stemmen, begge glide
landinger med den anbefalede 
indflyvningsfart på 11 O km/t 
(59 kts). Uanset om man lan
der med eller uden motor, bør 
landingen altid planlægges 
som en glidelanding, anbefaler 
fabrikken . Den første landing 
blevet lavet med flaps i + 10° , 
hvilket ikke gav anledning til 
ændring a f krængerors 
virkningen. Den anden landing 
blev foretaget med flaps i 
landingsposition (+16°), hvil
ket gjorde Stemmen lidt sløv 
og urolig på krængerorene. 

Luftbremserne er virksom
me, men lidt urolige i håndta
get, der også føles tungt, som 
vi kender det fra de tidligere 
Grob fly som f.eks. Twin Astir
. en. Bortsetfra at udfladningen 
(flare) af flyet skal ske lidt 
højere oppe end normalt for 
svævefly, så er flyet meget 
nemt at lande, affjedringen 
god og afløbet foregår ligeså 
retningsstabilt som startløbet. 
De to hydrauliske hjulbremser 
aktiveres samtidigt med hånd
taget på styrepinden og er 
meget virksomme. 



DATA STEMMES10 
Spændvidde 23,0m 
Længde 8,42m 
Cockpitbredde indvendig 1,16m 
Vingeareal 18,7 m2 

Sideforhold 28,2 
Tornvægt 640 kg 
Max. startvægt (MTOM) 850 kg 
Max. vægt af bagage 22 kg 
Vingebelastning 38,0 - 45,3 kg/ m2 

SVÆVEFLYVEPRÆSTATIONER 
V"" (Max. fart i rolig luft) 270 km/I (146 kis) 
V"· (Max. fart i urolig luft) 180 km/I (97 kis) 
V. (Manøvrehastighed) 190 km/I /103 kis) 
Max. fart for hjul ud, landingsflap og motorstart 140 km/I (76 kis) 
Stallfart, afh. af vægt, luftbremser og flaps 70-82 km/I (»41 kis) 
Mindste synkehastighed ved 85 km/I (46 kis) 0,55 m/s (108 ft/min) 
Bedste glidetal ved 105 mk/I (57 kis) 
MOTOR 
Type 
Startydelse 
Max. continous power 
Brændstof 
Brændstoftank 
Propel 
MOTORFLYVEPRÆSTATIONER 
Bedste stigehastighed 
Rejsehastighed 
Startløb, asfalt 
Startløb, græs 
Rækkevidde (90 I brændstoftank) 
Rækkevidde (120 I brændstoftank) 

Det høje og lidt spinkle un
derstel (sådan ser det i hvert 
fald ud) indbyder egentlig kun 
til landing på etablerede baner 
af græs eller asfalt. En even
tuel udelanding, tror jeg, skal 
foretages med understellet op
pe, hvis man ikke er helt sikker 
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Limbach L2400 
95 hk ved 3400 omdr. 
80 hk ved 3000 omdr. 
AVGAS 1 OOLL, Super 96 
90 I (120 I som option) 
Stemme fix oitch (1,61 ml 

2,5 m/s (500 ft/min) 
165 km/I (90 kis) 
300m 
360m 
1200 km (650 NM) 
1600 km (850 NM) 

på om marken er jævn, hård og 
velegnet. Adskillelse af flyet 
ved en udelanding gøres nem
mest, hvis man har den speciel
le Stemme S10 trailer, som 
har det særlige værktøj og løfte
anordninger, der skal til for at 
håndtere et stort 850 kilos to
sædet svævefly i denne situa
tion. Ved en efterfølgende sam
ling af flyet er højderoret det 
eneste ror der kobles automa
tisk. 

Motorsvævefly er ikke dem, 
man normalt forbinder med 
udelandinger, men man kan jo 
aldrig være 100% sikker på, 
at motoren starter efter at ha
ve været standset. Men D
KGCR · s Rotax-motor forekom 
så stabil og sund i sin drift, at 

den er svær at mistænke for 
nogensinde, at vil 

gøre knuder. 

STEMME S10-VT 
23,0 m 
8,42m 
1,16 m 
18,7 m2 

28,2 
645 kg 
850 kg 
22 kg 
38,3 - 45,3 kg/ m2 

270 km/I (146 kis) 
180 km/I (97 kis) -
180 km/I (97 kis) -
140 km/I (76 kis) 
72-82 km/I (»42 kis) 
0,56 m/s (112 ft/min) 
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Rotax 914 F2/S1 
115 hk ved 5800 omdr. -- -
100 hk ved 5500 omdr. 
AVGAS 1 OOLL, blyfri 95 
90 I (120 I som option) 
Stemme var. oitch (1,63 m) 

4,0 m/s (800 ft/min) 
235 km/I ( 127 kis) 
180 m 
220m 
1090 km (590 NM) 
1450 km (780 NM) 

Svævefly er sædvanligvis 
fuldstændig betagende i luften. 
Efter 1 ½time i luften i en Stem
me S 1 0-VT var jeg overbevist 
om, at den ikke er nogen und
tagelse. Tværtimod, så ville jeg 
ønske, at jeg kunne låne den i 
bare et par uger. En tur til Sis
teron i Frankrig eller Fuente
milanos i Spanien lyder da 
fristende!? S10-VT giver mu
ligheden og har et potentiale, 
som kan udnyttes til at flyve 
længere, højere og hurtigere 
end mange andre svævefly, 
der bygges i dag .... ! 

Forhandling i Danmark 
Det var lidt af et tilfælde, at Jør
gen Bachmann blev dansk for
handler af Stemmen. Via Po
lyteknisk Flyvegruppes hjem
meside på Internettet blev han 
kontaktet af en amerikaner, 
som skulle til Danmark på visit. 
Amerikaneren var interesseret 
i at besøge Stemme fabrikken 
i Tyskland og spurgte om Jør
gen Bachmann, kunne flyve 
ham dertil. Under deres besøg 

på fabrikken, fik Jørgen Bach
mann således tilbuddet om at 
få forhandlingsretten og låne 
D-KGCR til en promotion tur i 
Danmark. 

Jørgen Bachmann er 50 år, 
har S-certifikat og et A+I med 
Twin og har før været forhand
ler af de rumænske IS-fly (ICA 
Brasov), som han i øvrigt selv 
har part i et af, nemlig en IS-
28M2 (motorsvævefly). Han 
har fløjet siden 1970 og har 
efterhånden logget omkring 
2.400 timer. 

Jørgen Bachmann oplyser, 
at Stemme fabrikken faktisk 
allerede har solgt sin produk
tion af Stemme S10-VT frem 
til medio 1999. 

Der er således omkring et 
års leveringstid på flyet, der 
koster i nærheden af DM 
350.000,- (ca. 1,4 mill . Dkr.). 
Så er der jo også lidt tid at spa
re pengene sammen i! Men 
for en seriøs gruppe på f.eks. 
6-1 O piloter kan dette fly blive 
en realitet og jeg er slet ikke i 
tvivl om at netop en S10-VT, 
vil være en god og fremtids
sikret investering. 

Mange kendte piloter har 
fløjet Stemmen og er blevet 
begejstret over dens fantastis
ke flyvegenskaber og -præsta
tioner. Blandt disse skal blot 
nævnes: Ingo Renner, George 
Lee, Richard Dick Johnson og 
Derek Piggott. Personligt er jeg 
ikke stolt over at have 
prøvefløjet en Stemme S10-
VT;jeg er i virkeligheden sna
rere taknemmelig! 

For nærmere oplysninger 
og priser, kontakt Jørgen 
Bach man n tlf. 32 4 7 33 32, fax 
32 47 33 35. • 

Forfatteren: 
Lars Bæhrenz Christensen 
er 34 år, begyndte at svæve
flyve i 1979 og er siden ble
vet omskolet til 23 typer svæ
vefly. Han er indehaver af et 
gulddiplom med tre diaman
ter, og er førsteinstruktør i sin 
svæveflyveklub i Herning. 
Derudover har Lars Bæhrenz 
Christensen et A-certifikat, 
med fem flytyper i typekortet. 

Til daglig flyver han som 
. helikopterinstruktør på AS-
550 Fennec i Hærens Flyve
tjeneste på Flyvestation Van
del. I alt er det blevet til cirka 
3.000 flyvetimer. 
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Hidtil største 
Farnborough 
Tekst og foto: Knud Larsen 

Den store "Danmarks-stand" fra Danish Aerotech, Per Udsen Aircraft 
og Terma Elektronik havde mange besøgende. Foto: Knud Larsen 

Farnborough Air Show kunne 
i år fejre en slags 50-års fød
selsdag, for det første af slag
sen afholdtes på dette sted i 
1948. 

Dette års show var det 
største hidtil med mere end 
1.200 udstillere, og også flere 
besøgende end noget tidlige
re år. 145.000 fra branchen og 
154.000 flyveinteresserede, 
som betalte for at overvære 
showet. 

Til gengæld var det småt 
med nyhederne, hvilket ikke 
bør undre nogen, der kender 
lidt i branchen. Det tager læn
gere tid at udvikle og koster 
langt mere at udvikle fly end i 
de gode gamle dage, og da var 
der følgelig mange flere flyfa
brikker, ikke mindst i England. 

På det første Farnborough 
var der vel en snes stykker, så 
da kunne man holde alle for
eigners borte - der var kun ad
gang for britiske fly med briti
ske motorer! 

I dag er de fleste nyheder, 
der fremkommer på Farnbo
rough, ordrer på trafikfly, som 

fabrikanten/køberen ofte gem
mer til lancering ved den lej
lighed. Så den rekord i be
kendtgjorte handler, der blev 

sat i år, er nok lidt tilfældig, men 
for en ordens skyld kan det 
oplyses at den var på ca. 155 
milliarder kroner. Det er ca. 

På Thrane & Thranes stand informerede Mette Vi/borg og Frank Løfqvist om deres 
satellitkommunikationsprodukter, bl.a. Aero-1. I løbet af kort tid lanceres et nyt produkt Aero-M. 
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dobbelt så stort som det tal, 
der blev opgivet for 1996. 

Danmark var pænt repræ
senteret af Danish Aerotech, 
Per Udsen og Terma, der me
get logisk delte en stor stand -
de tre virksomheder har jo et 
udstrakt samarbejde i det 
daglige. 

Thrane & Thrane, der arbej
der på et helt andet felt, havde 
sin egen stand. 

Det havde FLS Aerospace 
også og under engelsk flag, 
men det er jo også i England, 
den overvejende del af aktivi
teten foregår. Firmaets stand 
havde besøg af henved 600 de 
seks dage showet varede, og 
det anser man for et stort tal. 
Personlig kontakt betyder me
get i denne branche, hvor der 
nemt kan gå et par år, før en 
kontakt fører til en ordre. 

SAS Component Service 
udstillede også, men uden 
Dannebrog på navneskiltet. 

På grund af overvældende 
stofmængde må vi desværre 
udskyde en omtale af de ny
heder, der trods alt var på 
Farnborough, til senere. 
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Hvor dybt kan man falde? 
Natten til mandag d. 12 okto
ber 1998 omkom ni menne-
sker ved den meget tragiske 
flyulykke på den norske ø 
Stord. Havariet fik mediernes 
bevågenhed i en grad, som vi 
ikke har været vidner til i lang 
tid. Der blev fokuseret meget på 
omstændighederne omkring 
den skæbnesvangre flyvning. 
Allerede inden den egentlige 
årsag til havariet blev klarlagt, 
synes det som om, at det var 
vigtigere, atfinde en syndebuk; 
en at give skylden for havariet. 
Det blev piloten, Børge Chris
tensen ..... 

En række personer inden
for dansk luftfart har givet de
res mening til kende om årsa
gen til havariet og om piloten, 
Børge Christensen. Lad mig 
blot citere følgende: 

Morgenavisen Jyllands
Posten, d. 14/10-98: 

"Han kunne umuligt over
holde sikkerhedskravene på 
flyvningen, fastslår flyvechef 
Bent Larsen, Air CenterWest, 
der havde det formelle opera
tive ansvar for det lille fly." 

"Flyvningen var uansvarlig. 
Der burde aldrig have været så 
mange passagerer med, siger 
den afgående formand for Da-

nish AirTaxi Association, (Lyn
ge Jensen. Red.) .... " 

"Den 62-årige dræbte pilot 
har i årevis set stort på mange 
af luftfartens formelle regler. 
Erhvervsflyvningen Sammen
slutning, har gang på gang 
indberettet ham til Statens 
Luftfartsvæsen for "sort" taxi
flyvning, siger sammenslut
ningens formand Otto Peter
sen." 

"Jeg kan kun betegne den 
afdøde pilots handlemåde 
som rablende sindsyg ... , siger 
Flemming Sørensen, der indtil 
i april i år var vicepræsident i 
den internationale pilotfor
ening, der organiserer 115.000 
erhvervspiloter på verdens
plan." 

I TV2 nyhederne mandag d. 
12/10-98 udtalte Luftfartstilsy
nets chef, vicedirektør Sven E. 
Andresen sig ligeledes om ha
variet, idet han kommenterede 
de mange timer, som Børge 
Christensen havde fløjet på 
havaridagen. Slutteligt i inter
viewetfastslog Sven E.Andre
sen, at det jo da også gik galt! 

Hvorfor sender Havarikom
misionen for Civil Luftfart (HCL) 
egentlig en repræsentanttil ha
varistedet? Luftfartstilsynets 
chef har jo lige netop fastslået 

havariårsagen. Jeg troede, at 
det var HCL 's opgave at finde 
havariårsagen og, at Luftfarts
væsnet og dermed Luftfarts
tilsynet gav sig selv mundkurv 
på indtil, der var blevet konklu
deret om denne? 

Hvad bliver nu konsekven
sen af Luftfartstilsynets og luft
fartsbranchens tidlige storm
løb i medierne? Allerede tirs
dag d. 13/10-98 var sagen nået 
op på ministerielt niveau og 
Trafikminister Sonja Mikkelsen 
kunne samme aften i TV2 ny
hederne præsentere sit ud
kast til nye regler og bestem
melser for civil luftfart. Udkast 
fremkommet på baggrund af 
hvad? Ja indtil den faktiske ha
variårsag er kendt, kan det vel 
kun være på baggrund af nog
le formodninger og gisninger. 
Er det virkelig sådan, vi ønsker 
flyvesikkerheden fremmet i 
Danmark? Jeg troede at HCL 
fremkom med rekommanda
tioner til SLV, som SLV kunne 
arbejde videre med for at und
gå lignende havarier og til 
fremme af flyvesikkerheden? 
Er der i den aktuelle sag tale 
om en procedurefejl, som nu 
kommer til at skade den civile 
luftfart i alle dens grene? Kom 
luftfartsbranchen til at skyde 

British Airways kber Airbus 
Selv om Airbus er delvis en
gelsk (vingerne kommer fra 
British Aerospace ), har Brit
ish Airways (BA) hidtil ikke vist 
større interesse for de euro
pæiske trafikfly, men været en 
af Boeings mest trofaste kun
der. Selskabet har ganske vist 
10 Airbus A320, men det var 
nogle man fik med i handelen, 
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da man i 1988 overtog British 
Caledonian. 

Det er derfor lidt af en sen
sation, at selskabet har vraget 
Boeing Next Generation 737 
til fordel for Airbus A320 fami
lien og har besluttet at anskaf
fe i alt 188 A319, A320 og A321 
til en samlet værdi af rundt reg
net ni milliarder USD ( efter lis-

tepriser). Det er den største en
keltordre på Airbus uden for 
USA og det største antal fly, BA 
nogensinde har bestilt. 

I BA udførelse med to klas
ser får A319 plads til 126 pas
sagerer, A320 til 156 og A321 
til 189. Tallene kan dog variere 
afhængig af rute. Flyene får 
V2500 motorer fra International 

sig selv i foden i dens begær 
efter at placere skylden for otte 
passageres død på piloten 
Børge Christensen .... ?! 

Jeg har aldrig mødt den nu 
afdøde pilot Børge Christen
sen. Jeg kender ham ikke og 
kan derfor heller ikke have no
gen mening om ham. Men uan
set om der er hold i de fremsatte 
påstande eller ej, så finder jeg 
det dybt beklageligt, at luft
fartsbranchens repræsen
tanterog professionelle piloter 
stårfrem i medierne og udtaler 
sig så forargeligt og nedladen
de om såvel piloten og om den 
mulige havariårsag. Hvor er 
respekten for og hensynet til pi
lotens og passagerernes efter
ladte? Det er dem, der skal leve 
videre med sorgen og alle ryg
terne omkring det tragiske ha
vari! 

Jeg er svæveflyver, privat
flyver og militærflyver. Jeg er 
ikke stolt over at være luftrums
bruger i Danmark, jeg er nok 
snarere taknemmelig. Men i 
disse dage er jeg flov! Ikke over 
luftrummet, men dem jeg deler 
det med .... ! 

Lars Bæhrenz Christensen 
Vejle 

Aero Engines, et konsortium af 
Rolls-Royce, Pratt & Whitney 
og Japanese Aero Engines 
Corporation. 

I første omgang har BA be
stilt 39 A319 og 20 A320. De 
første 39 fly skal indsættes på 
British Airways Regional ruter 
fra Birmingham og Manche
ster. De øvrige fly, som BA har 
købt eller tegnet option på, skal 
indsættes på BA's europæiske 
rutenet, baseret i London-Gat
wick. Endvidere skal nogle ope
reres af det franske dattersel
skab Air Liberte og det tyske 
Deutsche BA. 

Leverancerne af de 59 A319 
og A320 begynder i septem
ber 1999 og afsluttes i 2004. 
Levering afoptionernefortsæt
ter til 2006. 

Airbus lndustrie har nu me
re end 1. 750 faste bestillinger 
på A319/320/321 fra rundt reg
net 80 kunder. • 
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YANKEE 
Kommentarer 
Selv om Boeing 737 OY-APP 
er fabriksny, er registrerings 
bogstaverne genbrug. Den før
ste OY-APP var også en 
Maersk Air Boeing 737, an
vendt 1980-1987 og nu aktiv 
hos AirToulouse som F-GEXI. 

KZ VII OY-DTY, der er fra 
1947, kom på tysk register i 
1957 som D-EGAH. 

Skylane OY-EDG er den 
første danske Cessna 182S. 
Den bygget i år, men nåede at 
komme på amerikansk regi
ster som N9522J. 

Cessna FR 182 er fra 1979, 
ex D-EIYI, Cessna 406 fra 
1987, ex G-TINI. 

OY-SEG fløj første gang 5. 
december 1991, blev leveret 
den 19. samme måned som 
SE-DNI til Linjeflyg og kom 
med dette selskab til SAS. Fra 
1993 til i år har den været ud
lejet til British Midland som G
OBMY. Det er den første SAS 
737 på dansk register. 

Archer III OY..SPL er fabriks
ny. 

Der er også et par kom
mentarer til ejerskifterne: 

Trinidad OY-CDM blev slet
tet den 24. oktober 1997. 

Indehaver af Commercial 
International Aircraft Sales er 
Arne Lund Pedersen (PA-28R-
201 OY-CSV). 

Tilgang 

OY- Type Fabr. nr. Reg.dato Ejer/bruger 

APP Boeing 737-500 
DTY SAi KZVII 
EDG Cessna 182S 
GHC Cessna FR 182 
PBG Cessna F 406 
SPL Piper PA-28-181 
SEG Boeing 737-500 

Slettet 

OY· Type 

29234 
159 
18280139 
FR182-0038 
F406-0015 
2843164 
26419 

Ejer/bruger 

3.9. 
8.9. 

14.9. 
18.9. 
21.9. 

9.9. 
30.9. 

Maersk Air, Kastrup 
Carl Erik Olsen, Randers 
Ejnar Dissing, Gislinge 
Delfi Tech Holding, Sønderborg 
H5 Airservice, Stauning 
Michael Frørup, Holte + 
SAS, Kastrup 

Årsag 

ADI Druine D 31 

CDE SOCATA TB 20 
OLM MU-2B-20 
HOP Hughes 269C 
MMV Fokker 50 

Dato 

30.9. 

28.8. 
30.9. 

0.0. Hiltunen, Ringsted 

M. Vilhelmsen, Ringsted + 
Sun-Air, Billund 

Ikke luftdygtig i mere 
end tre år 
Hav. 14.7.98, Anholt 
Solgt til USA 

NBB Piper PA-34-200T 

7.9. 
17.9. 
1.10. 
2.9. 

P.E. Nørskov, Vejle+ 
Maersk Air, Kastrup 
Niels Br0el, København 

Solgt til Tyskland 
Lejemål ophørt 
Solgt til Finland 
Solgt til Sydafrika XFB Schleicher K7 FSN Skrydstrup Svæveflyveklub 

Ejerskifte 

OY• Type Reg.dato Nuværende ejer/bruger Tidligere ejer/bruger 

AVF Chipmunk 1.9. J/S Chipmunk AVF, Tønder H.O. Mathiesen, Tønder 
COM Socata TB-20 24.10. Mogens Lund, Esbjerg Vestjysk Radiotelefon, Esbjerg 
CLH AA-1B 1.10. Peter Wraa, Århus + Øjvind Pedersen, København 
csv PA-28R-201 27.8. Commercial International Lejbølle Vandforsynings-

Aircraft Sales, Vamdrup og Udlejningsselskab, Tranekær 
DZT M.S.880B 28.9. Jens Ole Sørensen, Broby Benny Rasmussen, Slagelse 
JAV PA-28-181 21.8. Ole Wolff Electronic, Sorø Air Alpha, Odense 
JHS PA-34-220T 28.8. Selco, Skovlunde Air Alpha, Odense 
RPV Cessna 340 25.8. Air Alpha, Odense Ole Wolff Communication, Sorø 
SVL Cessna 501 28.8. Alibrixia Nord. Billund ApS KBUS 36 Nr. 3476, Vejle 
TEI PA-28-181 18.9. Jan Topholm, Holte TF-Trading, Fredensborg 
XHH PIK-20B 21.9. PIK Gruppen, Holstebro Niels Ebbe Gjørup, Viborg 
XTA Nimbus 3T 24.9. Jesper Rasmussen, Mogens Bringø +, Birkerød 

Helsingør 



Pirat med ild i ha len 
Af Wilhelm Willersted 

Begejstringen i midten af fyrrene over jetmotoren som det nye og avan
cerede fremdrivningsmiddel for militærflyvemaskiner blev hurtigt afløst 
af frustration over, at de første jetmotorer trods alt havde en si begræn
set formlen. De var kort og godt ikke kra'ftige nok til at tilfredsstille kon
struktørernes ønsker om øget fart. 

Raketmotorerne havde dette kra'ftoverskud, men de var til gengæld så 
forslugne brændstofmæssigt, at de ikke havde praktisk betydning som 
fremdrivningsmiddel for et operationelt kampfly. Flere flyfabrikker ekspe
rimenterede med en kombination af jetmotorer og raketter, men det var 
først, da man indførte de slkaldte e'fterbrændere til jetmotorerne, at man 
kunne give flyene ekstra fart pl. Chance Vought fabrikken fik æren af at 
bygge det første amerikanske flådefly udstyret med e'fterbrænder. 
F6U-1 Pirate er emnet for denne måneds mode/gennemgang. 

MODEL
IIDERNE 

Chance Vought XF6U. Den 
første prototype til Pirate 

med den originale bagkrop 
og sideroret uden rygfinne. 

Prototypen 

Chance Vought, der havde 
haft så stor succes med F4U 
Corsair propelflyet, som var et 
særdeles effektivt kampfly un
der Anden Verdenskrig, var 

Chance Vought med den 
ombyggede hale i stål på 
grund af heden fra efter-

brænderen. Landingskrogen 
under kroppen er her vist i 

udfældet stilling. 



Bemalingstegning af en af de Pirate 's, der omsider blev leveret til US Navy i 
1950 efter adskillige måneders forsinkelse, men som i stedet for aktiv tjeneste 
blev overført til en af US Navy's forsøgseskadriller i Californien. 

naturligvis indstillet på at følge 
den flytekniske udvikling og 
kaste sig over jetfly-konstruk
tionerne. Fabrikken var derfor 
med, da den amerikanske flå
de i 1944 udtalte behovet for 
et rent jetdrevet, hangarskibs
baseret jagerfly. 

Vought gik i gang med at 
konstruere prototypen til XF6U-
1 Pirate i konkurrence med to 
andre flyfabrikker, nemlig Mc
Donnell, der arbejdede med 
XFD-1 Phantom og North Ame
rican med XFJ-1 Fury som de
res bud på en ny flådejager. 

Voughts teknikere anvend
te ved konstruktionen af Pi rate 
det nye materiale Metalite, der 
bestod af aluminiumsplader i 
sandwich-opbygning med bal
satræ, som gav en både stærk 
og let konstruktion, fordi man 
derved faktisk kunne undvære 
en del stivere og spanter i op
bygningen af krop og vinger. 

Chance Vought F6U-1 Pirate 
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Prototypen fløj første gang 
den 2. oktober 1946. Vought 
havde udstyret de første tre 
Pirate med en Westinghouse 
24 C jetmotor, der ydede 3.000 
pounds tryk. Men det var ikke 
tilstrækkelig kraft, så man 
valgte derefter den nyudvikle
de Westinghouse J34-motor 
på 4.225 pounds udstyret med 
en Solar efterbrænder. Men 
det betød, at man måtte bygge 
kroppen om, så bagkroppen 
kunne rumme efterbrænde
ren. 

Til artiklen her ses et bille
de af den første Pi rate, så man 
kan notere sig forskellen på 
denne prototype og "piraten 
med ild i halen". 

Test 

Prøveflyvningerne med Pirate 
blev genemført i Muroc-ørke
nen i Californien. 

Data for Chance Vought F6U-1 Plrate 

Spændvidde: ...................................... 9,20 m 
Længde: ... ........................................ 11,48 m 
Højde: ........ ......................................... 3,96 m 
Fuldvægt: ............................... .. ....... 5.130 kg 
Tophøjde: ........................................ 14.100 m 
Rækkevidde: .......................... ........ 2.070 km 
Max. hastighed: ............................. .. 960 km/t 

Med efterbrænder var top
hastigheden normalt 902 km/ 
t. Flyet kunne dog i korte tids
intervaller bringes op på 960 
km/t. 

Voughts ingeniører måtte 
foretage en del struktureller 
ændringer af flyet. Blandt an
det blev sideroret gjort en del 
større, og der blev anbragt små 
ekstra finner på højderorene. 

Pirate havde to afkastelige 
ekstratanke anbragt yderst på 
vingerne for især at tilfredsstil
le den forslugne efterbrænder. 
Det viste sig dog, at disse tan
ke ikke burde droppes, fordi de 
- selv uden brændstof i - faktisk 
gav flyet ekstra stabilitet. 

Flåden bestilte 30 produk
tionseksemplarer af Pirate. 
Den første F6U-1 blev leveret 
i august 1949. Den sidste Pi
rat af forproduktionen på 30 fly 
var færdig fra samlebåndet i 
februar 1950, hvorefter US Na
vy annullerede yderligere be
stillinger. 

Forsinkelsen i leverancen 
skyldtes at Vought-fabrikken 
måtte flytte hele F6U produk
tionen fra Stratford i Connec
ticut til Dallas i Texas. 

Men selv med efterbræn-

der og diverse ombygninger 
var Pirate ikke en særligt ef
fektiv konstruktion. Flyet kom 
derfor ikke i førstelinie-tjene
ste, men blev leveret til en ræk
ke af flådens forsøgseskadril
ler. Og Vought med de stolte 
flåde-jagertraditioner måtte se 
konkurrenten McDonnell få 
æren af, at deres Phantom 
blev US Navy's første jetjager 
i aktiv service ombord på "flad
toppene" på de syv have. 

Det var først, da Vought 
kom frem med F7U Cutlass -
og senere igen med FBU Cru
sader - at æren var genopret
tet - US Navy mæssigt. Men 
det må modelsiderne gemme 
til en anden god gang. 

Modellen 

Chance Vought F6U-1 Pirate 
er udsendt i et samlesæt i ska
la 1 :72 fra den tjekkiske model
fabrikant Pavla Models. Sættet 
med 25 velformede dele og 
dertil hørende fotoætsede de
taljer, er udmærket. Resultatet 
bliver godt af et spændende 
amerikansk flådefly - flyhisto
riens første med efterbrænder 
- til modelsamlingen. • 
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Vedrørende behandling af vore 
rnuseurnsfly 

Major A.C. Larsen, leder af Team Tordenjet, besvarer her Ole Rossels artikel i FLYV ju/11998. 

Hvem erTeamTordenjet (TT J)? 
Det er en gruppe af pensione
rede flyteknikere, piloter, admi
nistrationspersonel, forvalt
ningspersonel, som hver ons
dag samles på Flyvestation 
Skrydstrup (FSNSKP)for at re
novere og konservere gamle 
militære fly samt andre muse
ale effekter med tilknytning til 
Flyvevåbnet tidligere og nuvæ
rende aktiviteter. 

Arbejdet foregår dels på 
FSNSKP, hvor Flyvestationen 
har stillet lokaler til rådighed og 
dels på Danmarks Flyvemuse
um i Billund, idet der hver ons
dag sendes en gruppe på 7-8 
mand afsted, når føret tillader 
det, for at renovere Flyvevåb
nets historiske fly på stedet. 

Gruppen blev startet i 1992 
i forbindelse med Åbent Hus 
Arrangementet på flyvestatio
nen og består i dag af ca. 40 
medlemmer. Gruppen har bl.a. 
renoveret Hunter E-401, og 

Pensionering 

det er bl.a. det følgende kom
mentarer drejer sig om. 

E-401 

Ole Rossel anfører, at der ved 
bemalingen af Hunter E-401 
stort set er begået alle tænke
lige fejl. "Man har med uvist 
mandat og begrundelse be
sluttet, at E-401 skulle føres 
tilbage til den bemaling, den 
havde i sin første tjenestetid i 
midt halvtredserne". 

Ole Rossel forventer derfor 
at E-401 strippes for udførte 
modifikationergennem tiderne, 
såsom Gun Blast Deflectors, 
tilbagedateret antenneudrust
ning inkl. instrumenter i cock
pit, lynafledere på pylontanke, 
oprindelig hale-bumber (ikke 
muligt for TT J at skaffe),etc. 

Dette er kun et lille resume 
over Ole Rossels syn på, hvor
ledes E-401 skulle være reno
veret. 

Overflyveleder Vagn Hansen 
OverflyvelederVagn Hansen, der gik på pension den 30. 
september, blev ansat som flyvelederelev i 1956 og har 
gjort tjeneste i fire forskellige kontrolcentraler i Kastrup. 
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Han tog ved siden af sin tjeneste som ACC flyveleder 
A-certifikat i midten af 1970-erne. 

De seneste mange år var Vagn Hansen supervisor, 
men beklædte også ettillidsjob i Joan Søstrene, en gruppe, 
som hjælper kollegaer, der er kommet ud i en lufttrafik
hændelse og som bragte orden i SLV's hændelsesudred
ninger. 

Ved sin afskedsreception i Maglebylille fik han overrakt 
fortjenstmedaljen. 

Begrundelsen 
Her kommer så Team Torden
jets begrundelse for den udfør
te renovering og konservering, 
men forinden anerkender vi Ole 
Rossels korrekthed og kend
skab for så vidt angår de tekni
ske data vedr. flyets forskellige 
udseender i den operative pe
riode, og må samtidig indrøm
me at bemalingen er præget af 
mindre skønhedsfejl. 

TT J kunne ikke låne en ma
lerhangar i Billund som tidlige
re, grundet stor travlhed ved 
mulige selskaber, og beslutte
de derfor at male i egen han
gar, som ikke er beregnet til 
den slags malerarbejde. Der
for den ru overflade og guirlan
der visse steder på flyet. 

Den helt korrekte farve ma
ling var ikke mere tilgængelig 
på Flyvevåbnets lagre, derfor 
en svag nuanceforskel. 

Renoveringen 
TT J overtog E-401 i 1994 for 
en første renovering. Cockpit
tet var halvt fyldt med vand 
som følge af manglende sea
ling af dette. Flyet blev i første 
omgang nødtørftigt renoveret 
og konserveret, men TT J var 
udmærket klar over, at flyet 
skulle gennemrenoveres, res
taureres, konserveres incl. be
maling og lakering snarest, og 
den omgang har flyet så fået 
inden afgang til Helsingør. 

Håndværksmæssigt er vi 
selvfølgelig ikke stolte af de 
mindre skønhedspletter og er 
parat til på et senere tidspunkt 
at renovere disse. 

Det smukkeste fly 
Hvorfor ser flyet så ud som det 
gør idag? Jo, det gør det, fordi 
det gennem tiderne var et 
smukt fly, javel nok et af de 
smukkeste, en periode som 
næsten dækker en menne-

skealder. Svarende til de 
berømte og smukke modeller 
og skuespillerinder, som dæk
ker samme periode, og som 
vi fortsat synes er smukke på 
trods af deres plastikopera
tioner, løftede siliconefyldte 
bryster, parykker, kunstige 
negle etc., så har de også 
noget af ungdommens skøn
hed tilbage, nøjagtig som Hun
ter E-401. 

Hun rummer ligeledes skøn
hed fra hele perioden med sine 
modifikationer (læs plastikope
rationer), bemaling (læs paryk
ker) etc., kort sagt hun har ken
detegn med fra hele den epoke, 
hvor vi har kendt "hende". 

Ikke hærværk 
Må jeg på TT J vegne forsikre 
om at "hun", Hunter E-401, 
som anført af Ole Rossel ikke 
har været udsat for "hærværk" 
eller været reduceret til et le
geredskab for inkompetente 
medlemmer af TT J. 

Vi rummer tidligere autori
serede teknikere på Hunter, T-
33, F·84G, F-86D, Meteor, F-
1 00 m.v. og de føler sig bestemt 
ikke trygge ved et sådant 
ordvalg og nedladende omtale 
af det arbejde de præsterer til 
bevarelse af Flyvevåbnets 
historiske fly. 

Invitation 
Vi vil dog gerne trække på Ole 
Rossels ekspertise, og kan 
oplyse, at vi for nærværende 
har en renoveret F-86D samt 
T-33 klar til snarlig bemaling. 
Ole Rossel er velkommen til at 
hilse på os i Skrydstrup. 

PS. Det erTTJ's opfattelse 
og konstatering, atvi nyderen 
udsøgt goodwill og support fra 
Flyvevåbnet på alle komman
doniveauer. • 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-service 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 4614 15 00 
Telefax 46191316 
E-mail : kda@postB.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, fre. : 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelse Telefon Ansvarsomri!lde 
Aksel C. Nielsen (fmd.) 98 29 36 36 Internationalt 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75 36 OB 25 Teknik/luftrum 
Finn Larsen 86 40 33 23 Miljø 
Palle J. Christensen 86 67 4048 Public Relations 
Vagn Jensen 86 44 11 33 Uddannelse 

KALENDER 
Svævet! vning 
14-15/11 PR-seminar 
27 /2-99 Repræsentantskabsmøde 
13/5-23/5 DM-1999, chef: Lars Ullitz 
12/7-22/7 AÅ 1999 
4/7-24/7 VM for juniorer i Holland 
24/7-15/8 VM-FAI i Beureuth 

Drageflyvning/Paraglidning 
7/11 Repræsentantskabsmøde, Fasterholt 

Motorfl vnin 
20-28/2 13. VM Præcisionsflyvning, New Zealand 

Faldskærmss rin 

20/3 DFU repræsentantskabsmøde 
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Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr. :www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr. :wwwdanskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr.: www.dfu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 OB 38 
E-mail : dkfu@aerobatic.com 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
41 00 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 97 14 91 OB 
ResultatserYice:Tlf.: 97 14 93 25 
WEB-adr.: www.dsvu.dk 
E-mail : arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
Jens B. Kristensen 
Skalborgvej 4, Rørth, 8300 Odder 
Telefon 86 56 07 54 

Linestyrings-Unionen 
Tove Bayer 
Elmegade 10, 8200 Århus 
Telefon 86 1 O 34 53 
E-mail: tove.bayer@teliamail.dk 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail:steen_hoej@danbbs.dk 

RÅDET FOR STØRRE 
FLYVESIKKERHED 

Rådet for Større Flyvesikkerhed har igen i år - i samarbejde 
med Statens Luftfartsvæsen - planlagt afholdelse af et 

Flyveinstruktørseminar 
Lørdag den 21. november 1998 
på Flyvestation Skrydstrup, ,,Landsoldaten" 

med følgende program: 

0930 Seneste mødetid {inkl. kaffe) 
0945 Velkomst ved formanden Kai Frederiksen 
1000 Flyvevåbnets Pilotuddannelse {Flyveskolen) {FLV) 
1045 De nye JAR/FCL regler for instruktører (SLV) 
1130 Lægelige aspekter (Luftfartslægen) 
1215 Frokost 
1300 Havarimæssige aspekter (HCL) 
1400 Human Factors - How to handle - Oplæg og 

gruppediskussion 
1530 Sammenfatning og ca. kl. 1600 Afslutning 

(ret til ændringer forbeholdes) 

Det er Rådets umiddelbare håb, at alle flyveinstruktører 
deltager mindst en gang hvert andet år i disse møder, der 
i øvrigt er mulighed for vil blive gjort obligatoriske for alle 
flyveinstruktører under en lignende form. 

Vi ønsker meget gerne tilmeldinger til dette arrangement 
senest den 10. november. 
Alle flyveskoler er blevet kontaktet direkte. 
Tilmeldinger bedes faxet til Rådet på nr.: 33 13 06 58, eller 
sendt skriftligt til adressen: 
Rådet for Større Flyvesikkerhed, 
Vester Farimagsgade 7, 4. 1606 København V. 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 33 13 06 43 (Rådet), 
eller 32 47 81 33 {Gert Juster) 
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Foreningen Danske Flyvere 
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 

Generalsekretær: Luftkaptajn Erik Thrane 

Sekretariat: Vester Farimagsgade 7,4., 1606 København V, tlf. 33 13 06 43 

Dansk Flyvere er i god vækst 
selvom vi ikke har samme sto
re antal nye medlemmer som 
sidste år. Det virker som for
svarets piloter helt svigter i år. 
Kun tre indmeldinger, hvor vi 
sidste år havde 24 - godt en 
trediedel af samtlige nye. Også 
antallet af GA-piloter er i års 
procentuelt mindre end sidste 
år, men dog ikke så markant. 

Foreningen er, når dette læ
ses, begyndt på sin 81. sæson 
med et medlemstal på 832. 
Tilstanden i andre sociale for
eningertaget i betragtning fin
der vi dette yderst tilfredsstil
lende. Det meget traditions
bundne program vi byder på 
har da også medlemmernes 
opslutning, selvom vi stadigt 
føler, at det ville være ønskeligt 
med en bedre service over for 
vore jyske medlemmer. Det 
har været forsøgt, men vi prø
ver måske igen. 

Årsfesten, hvor de nye med
lemmer bliver optaget, finder 
sted den 13. november og ind
bydelse er udsendt, men de der 
er meget hurtige kan nå det ved 
personlig henvendelse. 

Kommende arrangemen
ter: Årsfest den 13. november 
og andespil den 8. december. 
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Det danske landshold i 4-mands formationsspring, Team 
Xceed fra Århus Faldskærms Club, blev nr. 17 ved World 
Cup i Portugal. Holdet består af Mads Lund, Uffe Olesen, 
Anders Hansen og Sonny Krag. 

Space Center FX fra Florida vandt sensationelt foran 
de franske favoritter. Det danske hold ser nu frem til VM i 
Australien næste år. 

MODER 
Kbenhavns Flyvehistoriske 
Selskab 
Onsdag den 11. november kl. 1900 i Auditoriet, Tycho 
Brahe Planetarium, København: Kløvermarken - dansk 
flyvnings vugge. Foredrag af Hans Kofoed. 

Onsdag den 9. december kl. 1900: Foredragsaften ved 
Carsten Petersen: Luftwaffes radar-, pejle- og kommuni
kationssystemer i Danmark 1940 - 1945. 

Onsdag den 13. januar 1999 kl. 1900: Foredragsaften ved 
major B.W. Andersen: Mit liv med og uden vinger. 

Formand: Ricard Matzen /6Mu_ Næstformand: Peter Andersen 

57 615250 

74 75 31 01 
864411 33 
53 67 73 05 
46 59 04 02 
98421599 
97182050 

Kasserer: Vagn Jensen 

Dansk Motonlyver Union 
Adresse: 

Sekretær: Ove Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl. : Bjarne E. Hammer 

Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 

Herning Motorflyveklub (HMK) 
afvikler igen A-teoriundervis
ning. Starten gik den 21. sep
tember for en halv snes elever. 
I vinterhalvåret 98/99 tager 
gamle såvel som nye kræfter 
tørnen med undervisning og 
praktisk arbejde forbundet her
med. Målet er prøve hos SLV i 
februar 99. 

I løbet af vinterhalvåret af
vikles også undervisning med 
henblik på erhvervelse af be
grænset (BEG) henholdsvis 
nationalt begrænset (N-BEG) 
certifikat som luftfartsradio
telefonist. Forhør nærmere om 
BEG og N-BEG hos Henning 
Andersen tlf. 97 14 23 83 eller 
Helge Vistisen tlf. 97 22 43 00, 
også selv om du måtte bo uden 
for Herningområdet. 

Det bød sommeren 98 på 

I juni nedsatte HMK et konkur
renceflyvningsudvalg med 
henblik på generelt at fremme 
konkurrenceflyvning. Træning 
er afviklet et par dage på hjem
mebane, hvor Midtjysk Air Ral
ly også blev afviklet. HMK har 
desuden været repræsenteret 
ved sommerens konkurrencer 
i Haderslev, Vamdrup, Sindal 
og Stauning. CODAN-CUP på 
hjemmebane først i september 
havde knusende ringe delta
gelse. HMK håber, at den eks
klusive skare af konkurrence
deltagere vokser de næste år, 
og glæder sig over sæsonens 
gode placeringer. 

SOMMERFERIE 98 er et 
projekt, som tilbyder skolesø
gende børn oplevelser i sports
klubber og lignende. HMK stil
lede sig til rådighed for første 
gang nogensinde. Fordelt på to 
dage blev i alt ca. 2512-13 årige 
børn (drenge) indviet i flyvnin
gens finesser og spændende 
teori afsluttende med en flyve
tur, det absolutte højdepunkt. 
Konklusionen på en hurtig 
rundspørge var, at teori er tør 
og flyveture for korte. Næste 
år? Ja tak. Lokalavis og ditto 
radio sørgede for omtale. 

Først i september havde 
Herning Svæveflyveklub og 
HMK besøg af flyveledere fra 

Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

Karup lufthavn. Formålet var 
praktisk demonstration af svæ
ve-og motorflyvning fra Herning 
flyveplads, som ligger under 
Karup TMA og meget tæt på 
Karup CTR. Desuden var for
målet naturligvis at udbygge 
den gode kontakt til de hygge
lige mennesker. En god aften. 

Sidst i september var Her
ning Flyveplads S/I traditionen 
tro vært ved den årlige "nabo
flyvning". HMK's medlemmer 
havde fornøjelsen at flyve med 
ca. 70 begejstrede gæster, her
af mange børn. 

Sæby Flyveklub havde den 
19. september klubtur til Ende
lave, hvor vi samlede nødder og 
kørte en tur på Jens Tofts cykler. 

Nekrolog 
Jens Fisker - Skive Motorflyve
klubs kasserer er pludselig død 
af en blodprop i en alder af 68 år. 

Jens Fisker var et udad
vendt menneske, der oprigtigt 
interesserede sig for andre og 
derfor vandt mange venner. 

Da vi i 1968 sammen tog A
certifikat, sagde vor instruktør, 
at Jens havde et naturtalent for 
flyvning, hvilket man i årenes 
løb fik bekræftet ved flere lejlig
heder. Jens havde sammen 
med andre -sidst med sønnen 
Tom - en Cessna 172 OY-AZ.K 
og nåede mange flyvetimer. 
Jens var fortrinlig til at arran
gere klubture til indland og ud
land, hvilket har givet os man
ge gode minder. 

Da han blev pensionist lod 
han sig nødtvunget vælge til 
kasserer i klubben, hvor han 
har stået for og koordineret 
byggeriet af vort nye klubhus, 
som er foregået med væsent
lig arbejdsindsats fra medlem
merne. Naturtalentet vedrø
rende flyvning må være gået i 
arv til den ene af sønnerne, 
Tom, der har været jagerpilot 
og nu er ansat som pilot i SAS. 

Jens Fisker var et oprigtigt 
menneske, man kunne stole 
på. Altid klar til at hjælpe og 
med et dejligt humoristisk glimt 
i øjet. Vi savner ham. 

John Pedersen 
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OSTIV SDP, TSP og FTS 
Af Helge Hald 

Definitioner 
møde, der blev holdt i Idræt- der mistanke om, at dette kan Luftfartsforetagender af en- Oprindelig blevTSP startet 

som følge af at DSvU's konsu- tens Hus i Brøndby, havde han være årsagen til uopklarede hver art er mestre i at finde på 
lent Ole Didriksen, hans engel- bebudet sin afgang på det mid-airkollisioner. forkortelser for stort set alt, og 
ske kollega Bill Scull og Fred næste møde. Bill Scull bragte TSP agter ikke på nogen svæveflyvningens organisati-
Weinholz fra Tyskland havde selv Sakari Havbrandt (S) i måde at stritte imod udviklin-oner er ingen undtagelse. 
sat sig sammen og talt om forslag, hvilket blev godt mod- gen, men gør blot opmærksom Ovenstående dækker de inter-
havarier mm., for sammen at taget af alle delegerede. Sak- på problemet. Et af mødets nationale svæveflyveorganer, 
se, om der kunne findes en rød ka, som han sædvanligvis håndgribelige resultater blev der beskæftiger sig med udvik-
tråd, og hvad der evt. kunne kaldes, er også velkendt blandt på denne baggrund en hen-ling af svævefly samt udvikling 
gøres for at imødegå disse mange svæveflyvere i DK;bl.a. vendelse til fabrikanterne med af uddannelsesprogrammer 
uheld. Ikke mindst fordi de tre har han holdt foredrag på en af en anbefaling om, at der ved og sikkerhed. 
personer fandt godt ud af det vore svæveflyverkonferencer konstruktion og programme-OSTIV står for Organisa-
sammen, blev dette forhold ce- på Trinity i Fredericia. Der var ring af disse vidunderlige ap-tion Scientifique Internationale 
menteret i de følgende år, og ingen der stemte imod, så Sak- parater tages tilbørlig hensyn de Vol a Voile, det er fransk og 
efterhånden som kendskabet ka er nu formand for OSTIV til betjeningsvenligheden, og betyder frit oversat: lnternati-
til dets eksistens blev spredt, TSP. Bill Scull indvilligede dog i at så mange funktioner som onal teknisk-videnskabelig 
kom flere og flere landes ud- at fortsætte som udvalgets muligt søges automatiseret. organisation for svæveflyv-
dannelses- og sikkerhedsan- sekretær i en ikke nærmere Desuden opfordres fabrikan-ning, og er en slags paraply-
svarlige personer med i grup- defineret periode fremover. terne til at udvikle PC-pro-organisation for følgende un-
pen. TSP blev formelt tilsluttet grammer, så det bliver muligt derorganisationer, der alle be-
OSTIV i 1983. at simulere brug af instrumen-tegnes med forkortelser. 

Møderne holdes på skift 
Emner 

tet ved skrivebordet. Der er det SDP: Sailplane and Deve-
mellem landene, dog med en Fra TSP -mødets dagsorden knap så kritisk, om vi skulle loping Panel. Udvalg der dels 
absolut overvægt i Europa, skal særlig fremhæves bekym- glemme at se os omkring - ja, rådgiver konstruktører og dels 
idet de fleste deltagere i mø- ringen for sikkerheden ved med lidt held kan vi endda kommer med anbefalinger til 
derne kommer herfra. I år var brug af visse af de nye instru- overse, at græsplænen træn-konstruktion og udvikling af 
det dog 1 /3 af gruppen der menter vi er begyndt at stoppe ger til at blive slået. svævefly. SDP er bl .a. ophavs-
kom fra USA og Canada. ind i det i forvejen overfyldte 

mand til konkurrencen om en instrumentbræt. Der peges i 
World Class Glider, der som særlig grad på GPS og de nye Fejl 
bekendt blev vundet af PW- Praktiske hensyn variometre, der med en pil in- Formanden for IGC's udvalg 5'eren. Herudover beskæftiger 

Af praktiske og økonomiske dikerer hvor kærnen af boblen for godkendelse af GPS-de sig med automatiske red-
hensyn blev TSP og FTS i år ligger. systemer, Bernald Smith fra ningssystemer o.m.a. 
afholdt samme sted og tids- Da vi først i ?O'erne fik det USA, deltog i dette TSP -mø-

TSP: Training and Safety 
mæssigt i umiddelbar forlæn- akustiske variometer sat i de. Han erklærede rent ud, at 

Panel. Udvalget følger tanden-
gelse af hinanden. Den sven- konkurrenceflyene, og senere udvalget måske havde begået 

ser i havarimønstre, kommer ske svæveflyverunion - Segel- også i de fleste skolefly, lovpri- en fejl i godkendelsesproce-
med anbefalinger til forebyg- flyget - var vært på svenske ste vi det, fordi det tillod piloten durerne, da det overhovedet 
gelse af havarier, og udveksler svæveflyveres nationalcenter at have synet rettet uden for ikke havde tænkt i flyvesikker-
erfaringer på uddannelsesom- Ålleberg, der ligger imellem de cockpittet, uden derved at mi- hedsmæssige baner, når et 
råder. to store svenske søer ca. 170 ste koncentrationen om ter- system skulle godkendes. 

FTS står for Flight Training km nordøst for Gøteborg. TSP mikboblen. Udvalget havde alene set på 
Seminar, dvs. et seminar hvor i dagene 12. august - 15. au- Det er TSP's opfattelse, at datasikkerheden. Han ville 
formålet/emnet er uddannelse gust, og FTS i dagene 17. au- de nye instrumenter i visse til- gøre de andre udvalgsmed-
i flyvning. På dette seminar ud- gust - 21. august. Det var også fælde i al for høj grad trækker lemmer opmærksom på forhal-
veksler uddannelsesledere fra på Ålleberg det første FTS en pilots opmærksomhed ind det, og overveje om også de 
mange lande erfaringer fra de blev afholdt i 1993. i cockpittet, så han/hun ikke er kunne øve indflydelse på de 
lidt mere teoretiske TSP -mø- Der var deltagere fra USA, opmærksom på evt. anden tra- fremtidige systemers udform-
der, ved at flyve med hinanden Canada, Østrig, Tyskland, fik i lufthavet, altså sikkerheds- ning. 
og afprøve teorierne i praksis. Holland, Belgien, Norge, Sve- mæssigt bombet tilbage til Også psykologien bag ud-

rige og England . Finland, ?O'erne. I særdeleshed i nær- dannelse i nødprocedurer blev 

TSP Frankrig, Sydafrika og Austra- heden af vendepunkter, hvor taget op. I mange tilfælde sy-
lien er sædvanligvis også re- nogle GPS-systemer kræver, nes det som om at f.eks. øvel-

Danmark har ingen repræsen- præsenteret, men kunne ikke at der "spilles lidt på klaviatu- ser i afbrudt start ved PFT, 
tanter i SDP, men vi er repræ- deltage denne gang. ret", vil opmærksomheden let alene skal foretages for at 
senteret såvel iTSP som i FTS. blive holdt inde i cockpittet. I tilfredsstille en instruktør. Det 
TSP mødes med regelmæs- England har der i år været to er som om den egentlige bag-
sige mellemrum hvert andet år. Nyvalg mid-airkollisioner med to døds- grund bag disse øvelser ikke i 
FTS er endnu så nyt et semi- Et ganske særligt punkt på fald, og mistanke om et tredje. tilstrækkelig grad trænger ind 
nar, at det er for tidligt at tale dagsordenen var denne gang I alle tilfældene fordi piloterne i piloternes bevidsthed - nem-
om regelmæssighed, idet valg af ny formand forTSP. Si- havde opmærksomheden ret- lig at de øves for at de i påkom-
dette seminar kun har været den starten har Bill Scull stået tet mod det nymodens isen- mande tilfælde kan være be-
afholdt i hhv. 1993 og 1998. i spidsen, men på det forrige kram Også i andre lande er redt. Så kan de måske reddå 
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livet, hvis de kan udføre ma
nøvren korrekt I! 

Som det blev udtrykt: Not 
"what to learn", but "why to 
learn". 

Der var en længere debat 
om harmonisering af signaler, 
men selv om det er ønskeligt 
med samme signal i Spanien 
og i Sverige for den samme 
øvelse, så var udvalget allige
vel af den overbevisning, at ti
den næppe var moden til det 
endnu. Det vil nok kræve lige 
så god en forberedelse, som 
da Sverige i 1967 gik over til 
højrekørsel. 

Havarier 
Også de enkelte landes hava
ri rater blev diskuteret. Der er 
lande med kun et lille statistisk 
grundlag, og lande med et 
stort materiale. Der blev ned
sat et udvalg, der skal arbejde 
med at få defineret grundlaget 
for en fælles database. Det er 
ikke alle oplysninger fra de 
enkelte lande, der skal heri, og 
det er kun et minimum af op
lysninger - ellers skulle vi i 
Danmark til at have en noget 
mere omfattende rapport. 
Tysklands officielle havarirap
port fylder angiveligt otte sider 
- vi klarer os da som regel med 
to. Dette arbejde forventes 
afsluttet indenfor ca. 1 år - lad 
os nu se. 

Den "engelske" landings
runde som flertallet af danske 
klubber også har annekteret, 
blev også berørt igen, idet man 
ønskede at høre hvilke erfarin
ger der var gjort rundt omkring. 
De fleste af de lande der havde 
implementeret den havde go
de erfaringer med den. I den 

forbindelse gjorde englænder
ne opmærksom på, at de ikke 
praktiserede at de sidste to 
vinkler skulle være nøjagtig 
45°, det kunne lige så vel være 
60° og 30°. 

Der har været flere havari
er, hvor årsagen til en vis grad 
kan føres tilbage til at piloten 
har betjent det forkerte hånd
tag. Det er meget godt med for
skellige farver på håndtagene, 
men hvem har tid til, når det 
virkelig brænder på, at checke 
farven på håndtagene. Vort 
eget flysikudvalg havde efter
lyst en fælles udformning af 
håndtagene på alle fly, således 
man ikke behøvede at være i 
tvivl om, hvilket håndtag man 
på givet tidspunkt havde fat i. 
På Ållebergs museum for 
gamle svævefly, fandt jeg 
meget belejligt som illustration 
dette billede af et ældre præ
stationssvævefly af typen 
Moswey III fra 1940'erne. Et 
sådant design må da kunne 
give anledning til total forvir
ring i cockpittet ! 

Spind eller ikke spind 
Et af de store emner på mødet 
var spindøvelser. Der var stor 
enighed om nødvendigheden 
af at lære alle vordende piloter 
hvordan de retter ud af et spind; 
kun fra repræsentanten fra 
Belgien var der lidt kritik heraf. 
Derimod viste det sig, at der 
var forskellige opfattelser af 
hvad der er sikker højde for 
sådanne øvelser. Enkelte 
lande havde et minimum helt 
nede i 600 ft., men den over
vejende del havde højder på 
mellem 1.500 ft. og 2.200 ft. 
som nedre grænse for afslut-

Bill Scu/1 (t.v.) og Sakari Havbrandt. 

ning af øvelserne. Problemer
ne med at klubberne i mange 
tilfælde ikke råder over spind
villige fly, blev også drøftet. 

I det fleste tilfælde klarer 
klubberne sig igennem ved at 
låne et fly hos naboklubben el
ler andre der er i besiddelse af 
et egnet fly. I andre tilfælde 
samler klubben en fire - fem 
medlemmer sammen, og kø
rer hen til en naboklub eller et 
nationalcenter, hvor disse 
øvelser så bliver overstået. Det 
er ikke opfattelsen, at der ge
nerelt er store problemer med 
at få gennemgået denne øvel
se på tilfredsstillende vis. 

Naturligt nok faldt snakken 
også på den megen "junk-talk" 
på rec.aviation.soaring, bl.a. 
omkring Puchacz'ens spind
karakteristika. Der har været 
foreslået mange ting omkring 
dette fly- lige fra at flyet skulle 
groundes til at det kun måtte 
flyves i nogle meget begræn
sede konfigurationer mht. 
vægt og tyngdepunktsvan
dring. Disse holdninger har fra 
tid til anden også været luftet 
før Internettet blev så udbredt, 
og på et tidspunkt besluttede 
BGA (British Gliding Associa
tion) at udføre en række prø
veflyvninger med dette fly. 

Disse prøveflyvningerviste, 
at SZD 50-3 Puchacz i enhver 
henseende svarede til be
stemmelserne i JAR 22, også 
med hensyn til spindkarakte
ristika. Det bør vi, både instruk
tører og svæveflyvepiloter i 
øvrigt, forholde os til, og plan
lægge flyvningen derefter. 
Prøveflyvningerne er beskre
vet i en diger rapport, som jeg 
i øvrigt anbefalede BGA at 
lægge ud på Internettet. 

Spind med ASK-21 
Det blev muligt for mig at prøve 
en ASK-21 udstyret med det 
særlige spindkit, som rykker 
tyngdepunktet så langt tilba
ge, at flyet kan spinde (ikke 
tilladt i Danmark). Selv prøve
de jeg spind med flyet flere 
gange på to flyvninger i den 
svenske termik med hhv. lan 
Oldaker (CAN) og Roland 
Glassner (A). 

Begge gange var noget af 
en oplevelse. Det første spind 
mislykkedes Uo, det var mig 
der prøvede at bringe flyet ind 
i det !) og endte i en styrtspiral. 
Ingen problemer. Flyet rettede 

ud på kommando. 2. spind 
lykkedes bedre - det blev ind
ledt under en øvelse i afbrudt 
spilstart i ca. 3000 ft. Med 150 
km/t blev flyet trukket op i en 
stigning på 30 - 40°, og da 
farten var nede på ca. 1 00 km/ 
t råbte lan "cable-break", 
hvorefter jeg førte pinden langt 
frem i kontoret - på trods af al 
børnelærdom-så næsen blev 
mere end sænket, ja, den blev 
faktisk trykket. Herefter indled
te jeg et drej, næsen var jo lav, 
så der var ingen sved (vi lå jo 
også højt), men fartmåleren 
havde endnu ikke nået at flytte 
sig meget over de 70 km/t- og 
så kan det ellers nok være der 
skete noget. 

De første 1 ½ omgang var 
behagelige - hvis man ellers 
kan tale om at den slags ma
nøvrer kan være det- men på 
de næste to omgange begynd
te flyet at oscillere, så vi stop
pede øvelsen, hvilket ikke vold
te vanskeligheder. Herefter 
indtog Roland bagsædet, og 
som den ægte germaner han 
er, så skal tingene gøres grun
digt - således også efterprøv
ningen af lan's og min beskri
velse af en ASK-21 'ers utilreg
nelige opførsel. Så godt fast
spændte begyndte vi at rulle 
efter Segelflygets Pawnee på 
den smalle bane på toppen af 
Ålleberg, og snart efter kunne 
vi koble ud i godt 1 .500 ft og 
lade resten af højdevindingen 
foregå efter termikprincippet. 

Jeg indledte vore forsøg 
med at føre ASK'en ind i et 
svagt venstredrej - jeg fløj 
næsten rent, men langsomt 
trak jeg farten af flyet - og så 
tiltede den i et helt rent og 
jævnt spind over 3-4 omdrej
ninger-og et højdetab på mel
lem 750 og 900 ft. 

På Rolands udtalelser kun
ne jeg forstå, at han nu be
gyndte at tvivle på lan's og 
mine forklaringer, så han prø
vede selv med en lidt voldsom
mere provokation, og allerede 
efter to omgange begyndte 
den at oscillere, og efter fem 
omgange var "gyngeturene" 
blevet så voldsomme, at det 
ikke længere var sjovt, så vi 
stoppede legen inden den ud
viklede sig, - men det måtte 
prøves igen. Altså finde en ny 
boble, kurve lidt i den, og vupti 
var vi i 3.000 ft. Jo- den sven
ske termik kan være ganske 
god. 
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Denne gang tror jeg nok, at 
både Roland og jeg fik en af 
vore livs overraskelser. Det be
gyndte såmænd meget fint -
¾ omgangeller så, men så ud
viklede flyet efterhånden et 
spind med en meget høj næse 
(fladspind), og en ret hurtig 
rotation , samtidig med at flyet 
oscillerede. Det var ikke så 
sjovt, så vi besluttede os efter 
fire - fem omgange for at stop
pe legen - altså fuldt modsat 
side ror for at stoppe rotationen 
- det skete bare ikke - altså 
opbremsningen af rotationen. 

Roland, den pæne herre, 
sad i bagsædet og sagde ting 
på tysk, som jeg i alle tilfælde 
ikke havde lært i skolen hos 
lektor Arne Espegaard. Først 
efter yderligere 2½ omgang 
stoppede rotationen, og vi trak 
vejret lettet. Men vi havde kun 
ca. 350 m til toppen af Ålleberg 
og yderligere ca. 1 00 m ned til 
det omliggende agerland, da 
vi havde fået rettet flyet ud i 
normal flyvestilling. Roland an
så herefter både lan og un
dertegnede for at være sær
deles vederhæftige personer. 

Med baggrund i disse ople
velser, vil der nu i Sverige blive 
foretaget nogle flyveprøver på 
ASK-21 med forskellige vægt
sammensætninger. I begge til
fældene var der ca. 85- 87 kg 
i hvert sæde. 

1 holding 

Samme Roland var i øvrigt en 
rigtig ørn til at flyve. Han var 
særdeles kendt med "ridge
soaring" fra de østrigske alper, 
så der skulle ikke megen 
blæst til, før han kunne gå i 
holding på siden af Ålleberg 
og vente på, at landingsbanen 
blev ryddet, så der var plads 
til at vi kunne komme ned. Det 
var helt fint, for havde jeg væ
ret sammen med en anden 
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fladlandspilot, så havde vi ga
ranteret måttet tage den alter
native landingsstrip neden for 
Ålleberg i anvendelse, hvilket 
er ganske normalt. Der kan 
umuligt være mere end et fly 
ad gangen enten til start eller 
landing på Ålleberg. Landes 
der nedenfor Ålleberg, hentes 
flyet blot op igen i flyslæb. 

I det hele taget har de et ret 
afslappet forhold til brug af de
res slæbefly. En dag var vi 
nede på Falkaping flyveplads 
for at spilstarte, hvilket var no
get helt nyt og hårrejsende for 
størsteparten af deltagerne. 
Her gik det i al sin rædsel op 
for os, at vi ikke havde mulig
hed for at få vores eftermid
dagskaffe, så gode råd var dy
re. No problem, sagde Sakka. 
Hen i Pawneen samtidig med 
at han afgav ordre til restau
ranten på Ålleberg, og 1 O min. 
senere hentede vi kaffe og ka
ge op af giftbeholderen på det 
tidligere sprøjtefly. - Jo tak, bå
de kaffe og kage smagte ud
mærket. 

Også Janus 

Foruden disse opløftende 
øvelser med ASK-21, var der 
også lejlighed til at flyve lidt i 
Janus C og Duo Discus.Janus 
kender jeg jo fra Arnborg, men 
på trods afflere invitationer fra 
Herning Svæveflyveklub, er 
det ikke lykkedes mig at få det 
til at passe, så jeg har kunnet 
prøve deres eksemplar. Jeg vil 
godt sige til andre, at får I til
buddet, skal I være mere end 
almindelig ligeglad med svæ
vefly for at sige nej tak. Jeg 
drømmer stadig om flyvning i 
1 .500 m med 160 km/t og 
fortsat stig, så vi til sidst måtte 
bryde ud fra skygaden, i et fly 
så harmonisk og så letfløjet, 
som havde det været en K-
8'er, næsten. Og så i usæd
vanligt klart vej med udsigt 
over både Våneren og Våtte
ren på en gang. 

Mange emner blev drøftet i 
de knap 10 dage, og en mæng
de notater blev gjort. Det vil føre 
alt for vidt at gå i detaljer på den
ne plads, men det er helt givet, 
at meget vil spredes ud til klub
berne i forbindelse med instruk
tørkurser, S-kontrollant- og FC
møder og ikke mindst de regio
nale instruktørmøder, som 
planlægges at finde sted i den 
kommende vinter. 

Meddelelser fra Unionen 
Nr. 47 af 03.09.1998: 
Indbydelse til møde omkring 
konkurrenceflyvning 
03.10.1998 i Vejle. 

Nr. 48 af 03.09.1998: 
Prøvemedlemsskab af 
svæveflyveklubberne. 

Nr. 49 af 03.09.1998: 
Udsendelse af post mv. pr. 
e-mail. 

Nr.. 50 af 17.09.1998: 
Referat af hovedbestyrelses
møde 22.08.1998 

Nr. 51 af 01.10.1998: 
Fornyelse af Fl-beviser pr. 
01.01.1999 

Nr. 52 af 01 .10.1998: 
Invitation til PR-seminar 
14.-15.11 .1999 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
søger centerleder til Svæveflyvercenter Arnborg 

Du indgår i et samarbejde med Unionens øvrige medarbejdere 
med får som hovedopgave af forvalte driften af svæveflyvecen
teret. I det daglige referer du til Unionens chefkonsulent. I den 
den overordnede planlægning af Unionens drift sker dette i sam
arbejde med Arnborgudvalget. 

Som ansat i en fri tidsorganisation må du forvente, at der vil være 
en høj grad af arbejdstid i week-ender i flyvesæsonen. Det til
stræbes dog, at den samlede arbejdstid svarer til , hvad der gælder 
for det øvrige arbejdsmarked. 

Det vil være en fordel, om du har en svæveflyvemæssig baggrund 
som instruktør. 

Da en væsentlig del af arbejdet omfatter vedligeholdelse af fly, 
materiel og bygninger vil det være praktisk, om du har en vis 
håndværksmæssig kunnen. 

Lønnen aftales ved ansættelsen, og vil afspejle de til tider ube
kvemme arbejdstider. 

Ansøgning senest den 1. december til 

~-.JEF~,- D k s t1 . 

D
':'".:'ll ans væve yver Umons hovedbestyrelse 

ja ~ Fasterholtvej 10 
1.6'

0 
; ~ 7400 Herning 

Nærmere oplysninger kan får hos chefkonsulent Edvin Thomsen 
tlf. 97 14 91 55 

Stillingen som centerleder kan eventuelt deles på flere personer. 
Hvordan centerledelse i givet fald skal fordeles, vil i givet fald 
afhænge af de enkeltes kvalifikationer. 

FAI 
1. og 2. oktober afholdt FAl sin 91. Generalkonference 
IToulouse. 

En af de vigtigste begivenhe
der var underskrivelsen af det 
dokument der lagde gennem
førelsen afthe 2.World Air Ga
mes i hænderne på den Den 
Kongelige Spanske Aeroklub. 

Stedet for gennemførelse 
afWorld Air Games 
vil blive området 
omkring den span
ske by Sevilla der 
ligger i området An
dalusien. Billedetvi
ser fra venstre FAl's 
Generalsekretær 
Max Bishop, FAl's 
President Eilif Ness, 

Andalusiens minister for sport 
og turisterhverv Jose Luis Nu
nez, samt Presidenten for Den 
Spanske Aeroklub Alvaro Cal
deron, under underskrivelsen 
ved åbningen af FAl's General
konference. 

FAI - 91st General Conference 



AIR SUPPORT 
SØGER SUPPORT MEDARBEJDER 

AIR SUPPORT er en højt specialiseret software virksomhed, der 
udvikler og markedsfører flight planning software løsninger til civi
le flyoperatører og luftfartsselskaber, samt militærkunder. 

Vi søger en medarbejder til vores interne Aircraft Performance sup
port funktion. Du vil indgå i et dynamisk team af engagerede med
arbejdere, hvor en af hovedopgaverne er installation af aircraft per
formance data i forbindelse med leverancer til nuværende og nye 
kunder, kontrol af navigationsdatabaser og intern kvalitetssikring. 

Vi forventer, at du har forståelse for Aircraft Performance og at du 
har eller har haft tilknytning til civil eller militær flyvning. Vi 
lægger vægt på, at du er ordensmenneske, at du kan samarbejde i et 
team og at du kan anvende EDB på brugerniveau og at du kan kom
munikere effektivt på engelsk i skrift og tale. 

Vi søger en stabil person der er villig til at tage bopæl inden for max 
50 km fra virksomhedens adresse, idet du periodisk vil indgå i en 
vagtordning. 

Til gengæld kan AIR SUPPORT tilbyde dig en karrierestilling base
ret på langtidsansættelse med attraktive lønforhold og benefits, samt 
et spændende dynamisk job med rige muligheder for individuelle 
udfordringer. 

Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette. 

Mærk kuverten "ANSØGNING" og send den til os senest d. 15 
November 1998 attesteret til salgs- og marketingdirektør Jens Pisar
ski. Din ansøgning vil blive behandlet med fuld diskretion. 

-AIR SUPPOBI > 
P.O. BOX 24. ELLEHAMMERSALLE 3 TEL. +45 - 75 33 88 89 
DK-7190 BILLUND. DENMARK FAX +45 - 75 33 25 89 

AIR SUPPORT er et dansk finna med hovedsæde 1 Billund Lufthavn. der siden 1989 har 
udviklet og markedsført professionelle PC baserede flight planning software løsninger til 
luftfartsselskaber. AIR SUPPORT PPS software anvendes p.t. af 136 luftfartsselskaber i 
16 lande der typisk opererer fly i King Air. Citation, Learjet, Challenger & Gulfstream 
V klassen op til F50, ATR 42Fl2, Dash 8, 8727, 8 737 og A300 klasserne. 
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DANMARK 
AIRCRAFf OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi varetager 
din interesse i at have størst 
mulig adgang til luftrummet 

og lufthavne 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 _ 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155 _ Fax 4619 1156 

e-mail: info @aopa.dk 

Besøg vores hjemmeside (web) 
http://www.aopa.dk 

PIPER AR CHER III 
IFR GPS 

OY-SPL 
Har du fløjet mere end 

150 timer og har du lyst til at 
flyve i et helt nyt fly. 

Flyet er stationeret i Allerød. 

Pris.1.050 kr.pr.Tacotime 

Tel. 4499 5352 -Aften 4542 5354 
Mob. 4092 5453 

Piper 28-140 
købes 

Tlf. 86 61 25 28 

Hangar 
Odense Lufthavn 
400 m2 udlejes omgående. 

Tlf. 6618 41 20 
Møller Nørgaard 

Sælges/Lid lejes 
1972 Piper Cherokee Six 
300. TT 3100. Rest motor 
eng. 1000 timer. 7psn. IFR 
reg. Commercial LOB. 
Henv. tlf. 6266 1359. 
Mob. 4038 7965 

Cessna F 172 1967 
velholdt, god teknisk stand, 
nyere Narco I-udstyr, TT 7868 
motor TT 1490, nyt LDB, 
slæb, barnesæde, godkendt til 
spring. Sælges for rimelig pris. 

Tlf. 97 52 40 37 

GRØNHOLT AIRFIELD SERVICE A/S 
Nordsjællands Flyveplads 

Gmnholtvej 16 • DK· 3480 Fredensborg 
TIi : 48 48 11 70 • Fax: 48 47 67 54 

11 
I! .i zæ z i!i AD EQUIPMENT 
Cl a Skowej 40 . 4622 Havdrup 

i!I 41f1axå iøog 

Pilot søger arbejde 
B/M IFR, D-teori, 1000 timer totalt, 
400 multi, 125 turboprop. BE90/100/ 
200/300 (2P), C172/177R/210/402/ 
414/421, PA28/28R/31 PP/32R/34/46. 
Gift, 29 år, 2 børn, bor i København. 
Kan starte med kort varsel. 

E-mail: 12345@danbbs.dk eller 
billetmrk. »Pilot« til: 
Flyvs annonceafdeling v/Jakob 
Tornvig, Solfang 12, 7160 Tørring 

Annonce
telefon 

7580 1018 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOPTER 
IUSA 

HelicOjller Advenrures Ine. <HAil 
fra San Francisco, California: 
* Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole 
* J-1 og M-1 Visa 
* Privat pilot -ATP helikopter 
* Høj kvalitet i uddannelsen 
* ingen nødvendig forskudsbetaling 
* Fordelagtige priser 
* Udpræget skandinavisk miljø 
* http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
* En af USA's ledende flyveskoler 
* Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

* FAR Part 141 skole 
*J-1 ogM-1 Visa 
* Privat pilot - ATP fly 
* "Airline" orienteret uddannelse 
* Egne lejligheder for eleverne 
* Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
* http://www.comairacademy.com 

fu:st Officer Programs ved GTA 
fra Miami. Florida: 
* Nr. I i verden på Fm;t Officer kurser 
* Kurser på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

* Eleverne placeres i amerikanske 
passagerselskaber 

* flyver internationalt og i USA 
* Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAi 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax: +47 516208 96 
E-mail : seglend@online.no 
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Fly til salg! 

1998 Fabriksny Ptper A1·che1· III klar dl levering ultimo september. 

1998 Fabriksny P1pe1· Sai-atoga li TC 

Flyforsikring 

klar dl levering ultimo november. 

•øg••i§ij~ TT 4200 hrs., Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
OYe - utr ig nyt luftdygtighedsbevis. 

1975 Ptper· Seneca li TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 

Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Købes 
PA 28-161 

Tlf. 54 82 24 93 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif.: 31 21 21 21 

Til salg 
Scheibe SF25 E Superfalke 
1978 (ikke klapvinger). 4400 
timer. Motor 1000 t. 2-stil. prop. 
Tlf. 9816 40 66 

New P and I 1998, King avionics, long range tanks, new de-lce boots. 

1969 Prper Chcrnkee Stx TT 2675, Eng. 1450 hrs., new Prop 1995, King 
Avionics, dual controls, cargo door. 

1977 P,per· Chreftarn. Eng. 306/425 hrs., Props 0/440 hrs., two full size 
camera holes with electric slidlngs doors + one D-15 cm hole. 

v,ti~QI :"f n62 hrs., Eng. 823/ 1718 hrs., Props OH 1997, 
ew I wmglockers etc. 

•tlf-S4Hi!f ,118 TT 4336 hrs., Eng. 1766 hrs., Prop 1630 hrs. lFR 
registreret ing og Narco avionlcs. 

1976 Cess~a 414 TT SO I 0, Eng. I 560/ I 560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new 1996, King Avionlcs, Trimple 2000 GPS, full de-ke, air conditioning. 

•§,;;4{,p•@••• 5300 hrs., Eng. 740/740 hrs., Props, 300/300, King avi
onlcs, known lclng. 

•fif-34{,,fiit@ TT 2600 hrs., Eng, 600 hrs., Prop. 250 hrs., new paint 
1997 Brandnew King IFR avionlcs package, new hoses, new magnetos 
etc . . . 

•Ø=l•·-%f!r;WGH-- TT 5810 hrs., Eng. 410 hrs. SMOH, Prop 
0 hrs. SMO , li IFR avionics, very nice ... 

•§:Ø;§ld•:• TT 180 hrs., Eng. 750 hrs., Prop 300 hrs. remaining, 
Avlonics: Narco IFR digital, fresh annua! inspection June 1998. 

* AIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn • 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 

Cessna 172N sælges 
1977 IFR EPS, Long Range 

tanke, autopilot, meget 
velholdt. I hangar på EKRK. 

Henv. Niels Kjær. 
Tlf. 4() 59 30 59 el. 4() 33 88 22 

Sælges 
Helikopter Bell 47 G 3B-1, 

årgang 1967. 'IT 3130, 
motor 290 timer. 

Henv. tlf. 86 40 82 10 

/AR Kurser 
Som forberedelse til implementeringen af JAR-FCL 1. juli 1999, planlægger Luftfartsskolen at afholde kurser om 
de nye bestemmelser. Kurserne vi l give deltagerne de relevante forudsætninger for dels at virke efter de nye 
regler, dels at kunne konvertere certifikater og beviser til JAA-papirer, da de vil blive afviklet efter godkendelse 
af Statens Luftfartsvæsen. 

I første omgang afholdes todages kurser for ejere af og ansatte på flyveskoler og flyveinstruktører, første gang 
lørdag/søndag den 28./29. november og anden gang tirsdag/onsdag den 8./9. december. Kursusprisen pr. 
deltager forventes at blive ca. kr. 1.800,00 ind. materialer, lettere forplejning m.m. Deltagerantallet er begræn
set, og tilmelding skal ske senest hhv. den 20. november og 1. december til: 

- ~ 
~ 

LUFTFARTSSKOLEN 

lufthavnsvej 60, 4000 Roskilde. Tit 32 82 80 62 eller 32 82 80 69 

TIimeidte vil herefter modtage yder1igere infonnation. 

Andre relevante JAA-kurser vil blive udbudt omkring årsskiftet! 
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FL'·(I..JEI..JÅ8EHEi:3 81 BL 1 OiEK 
.JOHS1R\JP1 . .JE.J ·240 , .JOHSiRUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Lær at flyve 
ttER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatflyver-certifikat. B:trafikllyvercertifikat af III klasse. D=trafikllyver
certifikat af I klasse. l::instrumentbeviS. IFR=instrumentflyvning. 
VFR::Siglllyvning. PFT ::periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG::begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist. NA T-VFR=tilladelse til at 
flyve i mørke. GEN:generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INmO:fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
l.ulthavnsvej 44, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn. Rønne 

Tåsinge Flyveplads 

Alle imfikater, banoolslæb. 
Speciale: US kooYMennger, teori 9 og 10. 
Teori: A/NVHF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

ALLERØD Fl YVESKOLE 
Allemd Flyveplads, 3450 Allemd 
Tlf. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
Internet: www.dpp.cl</ekal 

A, I, Omskoling, PFT-A, I. Teori A, BEG/N-BEG VHF, GEN, 
Morse. 

CENTER AIR ApS 
Hangaivej M, Rosklæ Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 4619 08 07, fax 4619 08 37 
Odense Lufthavn 

A,B,l,Twin, instruktør. Omskoling, PFT-A,B,I, Twin, N-BEG/BEG
VHF, GEN, morse, Teori: A, Bil og D. 
(konsesslonshaver Bil og D: Center Air Ground School) 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
i.ulthaYnsYøj 50, 4000 Roskilde 
Tlf. 461915 55, fax 46 1916 50 

Karup, tlf. 97 10 01 55, fax 97 10 01 56 
Praktik: A, B, I, D, Twin, Instruktør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, All, BIi, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTED FL YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslevvej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoUng, omskoling, kunstflyvning, A-PFT, halehjul- og 
spinkursus 
e-mail: !l@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVIL PILOT UDDANNELSE 
Roskilde Lufthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 16 30, fax 46 19 1115 
Teori: All, B/1, 0. (koncessionshaver B/1 og D:CAT) 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, Lufthavnsvej 43, 7190 Bilund, Tlf. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twin, AB lnitlo, Instruktør 
PFT, omskolinger, Teori A, N-BEGIBEG-VHF 
us konveneringer 
Omskoling til bannerslæblflystæb 
Basic Aerobatic, Speciale: Uddannelse til søfly 

KARLOGAIR 
Sønderborg Lufthavn 
6400Sø~ 
Tlf. 7442 22 85, fax 74 42 90 85 

Billund, Ill. 75 35 41 85 
Esbjerg Lufthavn, Ill. 75 16 05 85 
Tønder Ayveølads, tlf. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, Instruktør, Teori A, PFT og 
typeuddannelser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konverteringer 

AIS HEUFUGHT DENMARK 
Lufthavnsvaj 35, Billund Lllfthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 89 11 

._ .. _.._, 

COPENHAGEN AIRTAXI A/S 
l<øbanhavns Lufthavn Roskilde 
Lufthavnsvej 20, 4000 Roskilde 

Desuden kurser i High Level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i forb.m. udenlandske 
certifikater, Flyvetelefonistbevis kurser, BL 9 og 1 O teori. Human 
factors and !imitations, PFT-kurser samt alle !ormer for 
fagkurser. Undervisning primært klasseundervisning. Enkelt 
hold og specialkurser oprettes efter behov. 

A og B skoling på helikopter, NAT-VFR samt PFT på helikopter, 
AB-INITIO, omskoling III jethelikopter lncl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som integreret del af I-program på helil<oper 

Tlf.46191114,fax46191115 

A, B, I, Twin AB-INITIO, Instruktør, N-BEGNFR, Omskoling, PFT
A, B, I, Twin.Teori: A, B+I, D, N-BEG/BEG-VHF, GEN-bevis. 

Lolland Falster Airport, 4970 Rødby 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskoling, PFT-A. Teori: A. 

HEUKOPTER-SERVICEA/S 
Lufthavns;ej 32, 4000 Roskilde, tlf. 46 19 15 11 

A, B, AB-lnitio, instruktør, NAT-VFR, omskoling 
jethe!ikopter, PFT · A,B 

HEUFLIGHT EAST 
Hangarvej E12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 46 19 00 11 

A og B skoling på helikopter, N-BEG-VFR samt PFT på helikopter, 
omskoling til jethelikopter incl. jet fundamentalt, simuleret I-træning 
som integreret del af I-program på helikopter. 

IKAROS Fl V ApS 
Hangarvej A 12, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 461910 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, Bl I + D gennem Skolen for Civil Pilotudd, (CPU) 
Skole/PFT: A, B, I, 0, twin, turboprop, instruktør, N-BEG-VFR, 
omskoling, simulator, banneistæb. Spedalø: US-konverteringer. 
Kommunikation: N-BEGJBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen fOf Civil Pilotudd. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
Lufthavnsvej 60, Roskilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammers Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: Bil, D, GEN, lyveklarerer, flyveinstruktør- og 
konverterings-kurser. Andre ~ nnelser tilb','des efter 
aftale ATS-, AFIS- og radarkurser m.v. 
Terminer og betingelser som angivet I skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odense Lufthavn 34, 5270 Odense N, Uf. 64 89 16 12 
Mobil 40 25 78 12 
Skoleflyvning til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt N-BEG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense Lufthavn, Lufthavnsvaj 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A-skoling, A, PFT, 1-motors omskoling 

NORTH Fl YlNG A/S 
Aalborg afd.: AalbofQ Lufthavn, 
9400 Nr. Sundby, Tlf. 98173811 

Århus afd.: Århus Lufthavn, 
8560 Kolind. Tlf. 86 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N-BEG·PFT, teori A, instruktør 
Turbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT til A, omskoling alle enmotorede. 
Teori: A, N-BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, tlf. 97 36 92 06 
Karup Lufthavn 
Viborg ~ 
Herning Flyveplads 
Århus Lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFTtil alle cert. Twin, instruktor, Teori: A, B+I, D. 
BEG/N-BEG • VHF, GEN bevis+ teknisk og praktisk 
undervisning på flere turbo og Jet typer. 
(llonssessionshver B/1 og D: FTS) 





Vi er i julehumør, 
og har i hele December måned 

nogle specielle gode tilbud på julegaver 
- for enhver smag og pengepung: 

Alle der bestiller en Garmin GPS i December 98 
- deltager i Avia's julekonkurrence om et 

Avia 2000 head-set- vinderen offentliggøres i 
Flyv's februar nummer! 

Husk - altul at checke prisen med Avia 
- inden du handler! 

AVIA RADIO AS 

~ 
FLYUDLEJNING 
AYF AA-1 
BSV C172 
PEW C172 
RPJ C172 
BIU C172 
CLA C172 
BRT PA28-181 
BLU PA28-181 
BTJ PA28-181 
BCL PA28R 
BEi C177RG 
CRC C177RG 
ASJ BE95 

SKOLEFLYVNING 

IFR/GPS 
IFR 
IFR/GPS 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/GPS 
IFR/TWIN 

PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. TACHO 
PR. AIRB. 

A, B, I & Twin skoling samt PFT. 
Vi er specialister i konvertering af udenlandske certifikater. 
Kom eller ring og få tilrettelagt din uddannelse til en fornuftig pris. 

A-CERTIFIKAT 
Vi kan tilbyde en ~rkelig fordelagtig pris på A-certifikat: 
Cessna 172-1040,- incl. 25% moms pr, bloktime 
Prisen er under forudsætning af kontant afregning efter flyvning, 
eller forudbetaling. 
Kontorets åbningstider: Perioden april-sept. 08.00-19.00 

Perioden okt.-marts 08.00-17.00 

510,-
645,-
645,-
645,-
645,-
645,-
810,-
810,-
810,-
835,-
865,-
865,-

1.650,-

Hangar 141, Københavns Lufthavn Syd• 2791 Dragør 
Tlf. 32 45 08 00 • Fax 32 45 73 75 

IKAROS FLY· ROSKILDE LUFTHAVN - 461910 10 

Piper Malibu Merid'ian 

Piper Seminole 

Piper Malibu Mirage 

Piper Seneca V 

Fax: 4619 0515 . E-mail lkaros@lnet.uni-c.DK 

~- ~ ... r-1per 
Air Alpha er Piper's distributør 

i Danmark. Island, Grønland og på Færøerne. 

Vi lægger stor vægt på at være vore kunder 
behjælpelige med køb af nye Piper fly, køb af Piper reservedele 

og vedligehold. I den forbindelse er det vort mål at yde vore kunder 
den bedste service både med hensyn til kvalitet og hurtighed. 

Vi glæder os til at høre fra dlgl 

~ A IR ALPHA AIRCRAFT SALES A/S 

PiperArrow 

Odense Lufthavn • 5270 Odense N 
Tlf. 65 954 954 . Fax 65 955 476 

- \ 

~ 
' 

Piper Warrior III Piper Saratoga 11 TC 

Piper Garanti: 

- Nu er den her!!! 

Den eneste 
1998 Piper Archer III 

malet i 1999 paint scbeme og 
udstillet af New Piper Aircraft Ine. 

i brochurerne for næste år! 

Denne Piper Archer III, OY-JM 
er den sidste Archer, 

som kan fås i år. Den er netop 
hjemkommet fra fabrikken 
og er klar til levering NU! 

Ring og hør nærmere! 

Alle nye P per fiy bliver leveret med en udvidet to ars "Spinner to Ta,I" garanti, som gives af henholdsv15 PIPER. 
Texcron Lycom111g, Teledyne Cont1ncnL1I, Ha,czcll Propeller og Bcnd,x Kir ,g 

Dit lokale Piper Service Center v,I kunne /ose ethvert problem, som matte opsto. So enkelt og so fuldnænd1gt er det. 



Kort sagt 

I øvrigt 

Bøger 

Navne 
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Herover , 
Med T-17 over Himmelbjerget 
ønsker redaktionen glædelig jul. 
Foto: Flyvevåbnet 

Forsiden: 

4 

5 

28 

30 

31 

32 

35 

Det lettiske flyvehjemmeværns Blanik nr. 
240 er oprindeligt bygget af de tjekkiske 
Let fabrikker, og ses her i luften over 
Cesis, ca. 100 km nordøst for Riga. 
Foto: Jan Jørgensen 
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Flere fly til Go 
Go, British Airways lavprissel
skab, der har fem Boeing 737, 
har besluttet at lease yderlige
re otte -300 og tredobler der
ved sin kapacitet, 

Leasing-aftalen er indgået 
med GE Capital Aviation Ser
vices. 

Seks af de otte fly er fabriks
nye. Om de øvrige to oplyser 
selskabet, at de lever op til Go's 
krav om at flyene ikke må være 
over 1 O år gamle". De fases ind 
i Go's flåde i løbet af de næste 
15 måneder. 

Go har nu 200 medarbejde
re. Dette antal vil blive fordob
let, og desuden anslår man, at 
der skabes mindst 100 nye 
jobs i de firmaer, der servicerer 
Go. 

Go begyndte at flyve i maj 
i årog havde ultimo september 
gennemført mere end 2.000 
flyvninger. I 84 af disse er fly
ene ankommet til destinatio
nen mindre end 15 minutter fra 
den planlagte ankomsttid. 

Selskabets nye tiltag, salg 
af rejser på hjemmesiden 
www.go-fly.com er blevet en 
stor succes. 

Sabena 
køber Piper 
Det belgiske luftfartsselskab 
Sabena har til sin flyveskole i 
Scottsdale, Arizona købt 1 O fa
briksnye Piper fly til levering fra 
januar 1999. 

Handelen omfatter fem Ar
cher III til grundskoling, tre Sa
ratoga li HP til avanceret in
strumentflyvning og to Seneca 
V til flermotorsskoling. 

Ny lufthavn 
i Milano 
Den 25. oktober indviedes den 
nye lufthavn i Milano. Den lig
ger i Malpensa ca. 55 km nord
vest for Milano, hvorimod den 
hidtidige lufthavn Linate kun lig
ger ca. 6 km fra centrum, og den 
bevares indtil videre. 

Forbindelserne mellem Mi
lano og den nye lufthavn er ikke 
blevet udbygget, og det vakte 
derfor megen vrede hos de 
udenlandske selskaber, at de 
blev henvist til den nye lufthavn, 
hvorimod det italienske selskab 
Alitalia fik lov at blive i Linate. 

Men i sidste øjeblik fik bl.a. 
SAS lov til at fortsætte i Linate 
med to starter og to landinger 
om dagen på ruterne Køben
havn-Milano og Stockholm-Mi
lano ( rutenumre SK685-SK688). 
Alle andre flyvninger mellem 
Skandinavien og Milano benyt
ter Malpensa. 

FAI hædersbevisning 
til Hans Kofoed 

På Federation Aeronautique Internationales 91. Generalkonfe
rence i Toulouse fik redaktør Hans Kofoed tildelt FAl's Paul 
Tissandier Diplom for mange års arbejde som forfatter til bøger 
og artikler om flyvning samt ikke mindst for mere end 30 års 
arbejde som redaktør af FLYV, heraf 1 O år som ansvarshavende. 
Hans Kofoed kunne ikke være tilstede i Toulouse, så overræk
kelsen af diplomet blev foretaget af KDA's formand Aksel C. Niel
sen (tv) i KDA-huset i Roskilde. 
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Slipper for 
terroristhegn 
Københavns Lufthavn Roskilde 
har fået dispensation fra Sta
tens Luftfartsvæsen, så der kan 
være international rutetrafik på 
lufthavnen, selv om den ikke 
har det normalt krævede terro
risthegn. At opsætte et sådant 
anslås at koste fire mio. kr. 

Dispensationen gør det 
dog kun muligt at udføre "re
gelmæssig international pas
sagerflyvning" med fly op til 10 
tons eller indtil 19 passagerer. 

Indenrigsruteflyvning kan 
udføres med de flytyper, der er 
tilladt i lufthavnen. Charterflyv
ning og fragtflyvning er også 
tilladt. 

Største Airbus 
kunde 
Lufthansa har bestilt 16 nye 
Airbus fly, to A340-300 og seks 
A321, og har dermed købt 164 
fly fra Airbus lndustrie, deraf 41 
langdistancefly af typen A340. 

Med denne ordre er Luft
hansa den største Airbus kunde 
og så afgjort det selskab, der 
har købt flest A340. Lufthansa 
var sidst i 1980'erne launch 
customer for denne type. 

I Lufthansas version har 
A340-300 plads til 246 passa
gerer på tre klasser på flyvnin
ger op til 13.500 km. En større 
version, A340-600, har samme 
rækkevidde, men tager op til 335 
passagerer Airbus lndustrie har 
nu 500 ordrer på A340 og den 
tomotorede udgave A330. 

Viborg udvides 
Viborg byråd vedtog den 17. 
september en lokalplan, der 
gør det muligt at forlænge ba
nen. Baggrunden er at der 
nedlagt forbud mod brug af 

f slæbefly til start af svævefly, 
"' men nu bliver det muligt at gå 
§. over til spilstart. 

i 
100 Boeing 
737NG 
Den 19. oktober afleverede Bo
eing eksemplar nr. 100 af typen 
Boeing 737 Next Generation. 
Det var en 737-600 til SAS. 

Billige 
julerejser 
Den 31. oktober indledte SAS 
salget af julerejser på sine 
danske indenrigsruter til ned
sat pris. Salget fortsætter til den 
26.december, og med hjælp fra 
de involverede lufthavne, der 
kun opkræver halv afgift, koster 
det kun 487 kr. at flyve tur/retur 
mellem Århus eller Karup og 
København for en person, og 
ledsagende familiemedlem
mer skal kun af med 317 kr. For 
Ålborg-ruten er priserne 500 
kr. og 330 kr. 

Ydermere giver SAS 20% 
rabat til seniorer (over 65 år). 
dog kun på de "høje" priser. 
Børn under to år. kan gratis føl
ge med. 

Julerejserne skal foretages 
i perioden 21. december til 3. 
ja-nuar, og man skal 
være borte mindst 
en nat. De skal bestil
les syv dage inden 
afrejse. 

Udvidelsen 
af Billund 
Ribe Amtsråd og Vejle Amts
råd har vedtaget fællesamtsli
ge forslag til regionalplantillæg 
med tilhørende Vurdering af 
Virkningerne på Miljøet (VVM) 
for en udvidelse af Billund Luft
havn og for anlæg af omfarts
veje nord om Billund og Van
del, så vejforholdene til den 
nye lufthavnsterminal og turist
og erhvervsvirksomhederne i 
området kan forbedres. 

Regionplantillæggene åb
ner mulighed for etablering af 
ny terminalbygning nord for 
den eksisterende bane, ud
bygning af banen med nye rul
leveje og torplads samt miljø
tilpasset start-og landingspro
cedure, så støjgenerne i Bil
lund nedbringes. 

VVM-redegørelserne inde
holder en vurdering af de mil
jømæssige forhold samt en 
beskrivelse af de undersøgte 
alternativer. 

Som led i den offentlige hø
ring afholdtes et offentligt de
batmøde i Billund Centret den 
25. november. 

Indsigelser og bemærknin
ger skal sendes til amterne se
nest den 16. december. 

FLYV • DEC. 98 



De tre L410 til Precisionair. Personerne er- fra venstre -sælgeren Jan Rehounek, Fred Ayres, 
Mrs. Carol Ayres og Lets administrerende direktør Zdenek Pernica. 

L410 til Tanzania 
IYled en ordre på tre Let 410 19-sædede commuterfly blev luftfartsselskabet Precisionair i Tanzania 
den første kunde, der købte fly direkte fra Let fabrikken i Tjekkiet, efter at denne er blevet overtaget 
af den amerikanske flyproducent Ayres. 

Det første af de tre fly forlod fabrikken den 9. oktober, og de to andre fulgte i løbet af måneden. 
De afløser Twin Otters. 

Arnoldi fly 
Det er ikke blot British Airways 
trafikfly, der er blevet dekoreret 
af moderne kunstnere. På fly
vepladsen Booker nordvest for 
London kan man således se 
adskillige fly fra BA's flyveklub 
med "kunstneriske" haler, fx 
PA-28 G-BSVF dekoreret af 
den danske billedkunstner Per 
Arnoldi. 

Arnoldi-motivet "vinger'' kan 
desuden ses på to Boeing 737 
(G-BUHL og G-DOCB), to Bo
eing 757 (G-CPER og G-CPES), 
en Regional Jet (G-MSKK), en 
Jetstream 41 (OY-SVW), en 
Boeing 747 (G-CIVU), en Bo
eing 767 (G-BHZA), en Boeing 
777 (G-VIIL), en Airbus A320 
(G-BUSI) og en ATP (OY-SVU). 

Tilbagegang 
Antallet af indenrigspassage
rer i Billund Lufthavn i årets før
ste ni måneder blev 165.187 
mod 250.500 i samme periode 
i 1997, "før broen", en tilbage
gang på 34, 1 %. 

Antallet af udenrigsrutepas
sagerer steg med 3, 7% til 
577.141, mens antallet af char
terpassagerer gik 7,8% tilbage 
til 890.246. 
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Glenn og Ellehammer 

John Glenn prøver Ellehammer 1906. 

I 1966 afholdtes en stor flyveudstilling i Hålsingborg, og her 
havde Danmarks Tekniske Museum en stand, 

Blandt gæsterne var daværende astronaut, nu senator John 
Glenn, der i november var på en længere tur i rummet med 
Space Shuttle. 

Efter at have set Ellehammers fly 1906 sagde han "Hvor 
var de modige dengang"! 

I ØVRIGT 
Oslo lufthavn Fornebu lukke
de den ?.oktober. Sidste af
gang var SK333 til Bergen. 

US Airways, der har bestilt 
124 fly af Airbus A320 fami
lien, overtog det første, en 
A319, midt i oktober. 

GECAS, General Electric 
Capital Aviation Services, har 
afgivet ordre på 30 Airbus fly, 
enA319, 15A320og14A321. 

Cessna 152 N6333H ha
varerede den 25. juli på iskap
pen ca. 35 nm syd for Narsar
suaq. Piloten, der var ene om
bord, omkom. 

Satairhavde for 1997 /98 et 
resultat før skat på 36,3 mio. 
kr. og udbetaler i udbytte 4 kr. 
pr. aktie å 20 kr. , dvs 20%. 

Oberstløjtnant Niels Sværd
borg er nu operationsofficer 
på FSN Ålborg. Han har det 
meste af sin tid i Flyvevåbnet 
gjort tjeneste i Karup og har 
logget 2.500 timer på Draken. 

Rol/aden-Schneider LSB-
18 har samme vingetipper 
som LS6-c, der øger spænd
vidden til 18 m, glidetallet fra 
43 til 48 og prisen med 9.000 
DM til 88.700 DM. 

Volvo Aero har besluttet at 
erhverve 67% af aktierne i 
Norsk Jetmotor, Kongsberg, 
der fremstiller dele til jetmo
torer. Den resterende del af 
aktierne ejes af Pratt & Whit
ney (22%)ogSnecma(11%). 

DHL Worldwide Express 
har taget et nyt distributions
center i Billund Lufthavn i brug. 
Det er på næsten 1.000 m2 

Edgley EA-9 har fået nav
net Optimist. En tosædet ud
gave af dette engelske svæ
vefly planlægges med første 
flyvning very early 2000. 

Estonian Air har lejet Ma
ersk Airs Boeing 737-500 OY
APA. Flyet forbliver på dansk 
register. Estonian har i forve
jen to 737. 

Star Air har forlænget leje
målet af de syv Boeing 727 
fragtfly, man opererer for UPS, 
til 1. november 2003. 
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1.000 Caravans Saab 2000 
til Litauen 
Lithuanian Airlines har indlejet 
to Saab 2000, der hidtil har 
fløjet for henholdsvis Deut
sche BA og Regional Airlines 
(Frankrig). 

Saab 2000 er et naturligt 
valg for os, siden den admi
nistrerende direktør Stasys 
Jarmslavivius. Vi har opereret 
Saab 340 siden slutningen af 

I 1995,ogdehargjortdetmuligt 
[ for os at åbne ruter til et antal 
r; destinationer, hvor Boeing 737 
I er for stor. Saab 2000 vil kunne 

Cessna Caravan nr. 1.000 fotograferet på Berlins luftfartsudstilling /LA '98 i maj d.å. tage sig af væksten på disse 
ruter, ligesom den kan bruges 
til at øge frekvensen på de 
ruter, hvor 737 ikke kan udnyt
tes fuldt ud. Dens høje hastig
hed gør, at vi kan flyve til Skan
dinavien, til både Stockholm og 
København, uden at ændre på 
737-tidstabellen. 

Cessna benyttede National 
Business Aviation Associati
ons convention i Las Vegas 
sidst i oktober til at aflevere 

·Caravan nr. 1.000. Modtage-

Billund-ruter 
nedlægges 
Efter to års forsøg indstiller 
SAS og Lufthansa deres fæl
les rute mellem Billund og 
Frankfurt fra den 4. januar. Fra 
same dato ophører ruten Bil
lund - Oslo. 

SAS siger, at baggrunden 
for beslutningen er manglende 
lønsomhed. Det overordnede 
princip for selskabets ruter er, 
at en linje skal give et forventet 
nettobidrag til selskabets drift 
i løbet af to år. Hvis dette ikke 
opfyldes, skal kapaciteten 
anvendes på andre ruteområ
der med større potentiale. 

SAS-ruten Billund- Frank
furt blev i sin tid åbnet som 
modtræk mod Maersk Airs 
tilsvarende rute, og lukningen 
af den er formentlig en følge 
af den nyligt underskrevne 
samarbejdsaftale mellem de 
to selskaber. 

ren var Tropic Air, der opererer 
i Belize og Guatemala. 

Af de 1.000 fly flyver mere 
end 250 fragt for Federal Ex
press. 

Det nye SAS 
image 
Lufthansa Technik i Hamburg 
skal for 120 mio. SEK om male 
87 SAS-fly af typerne McDon
nell Douglas MD-80, MD-90 
og DC-9 i det skandinaviske 
luftfartsselskabs nye farver og 
ændre deres kabineindret
ning. 

Arbejdet påbegyndes i fe
bruar 1999 og skal være af
sluttet i aprl 2000. 

Yderligere 16 fly skal be
handles af SAS værksted for 
tung vedligeholdelse på Oslo
Gardermoen. 

Grunden til at en væsentlig 
del af New Corporate ldentity 
arbejdet "sendes i byen" er at 
SAS ikke selv har de nødven
dige resurser. 

Det vil senere blive beslut
tet hvem der skal klargøre Bo
eing 767 flåden. 

Sætternissen på spil 
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I FLYV nr. 11 var der desværre flere fejl. 
Damen i den røde frakke på side 5 er journalisten Lise 

Tajik og de to herrer på billedet side 36 er J0rgen Sagenm0hl 
og Roland Glassner. I artiklen på side 15 om Oslo Lufthavn 
Gardermoen var det Kong Harald, der var indviede den. 

Derudover manglede bogstavet ø flere steder pga. fejl i 
fotosætteren. 

Red. 

Caravan, der har været i 
produktionsiden 1984, byg
ges nu i fire versioner. Cara
van 675 og Caravan Amphi
bian (model 608) samt Grand 
Caravan og Super Cargomas
ter (model 6088). 

Revne i C-130 
Da en af Flyvevåbnets Lock
heed C-130 Hercules den 11. 
september var på vej til ex Ju
goslavien for at hente en tilska
dekommet dansk soldat, hørte 
de ombordværende pludselig 
et brag, hvorefter og lufttrykket 
i kabinen begyndte falde, 

Årsagen blev hurtigt fundet: 
Pga metaltræthed havde der 
dannet sig en 1,4 meter lang 
revne i kroppen. 

Flyet foretog en sikker
hedslanding i Frankfurt og blev 
efter en midlertidig reparation 
fløjet tilbage til Værløse, hvor 
den egentlige reparation blev 
foretaget. 

Tomme tanke 
En privatflyver, der har fløjet i 
30 år, er ved retten i Odense 
blevet ikendt en bøde på 5.000 
kr. og har fået betinget inddra
get sit certifikat i tre år, fordi 
han undlod at kontrollere sin 
brændstofbeholdning. 

Begge benzinmålere viste 
forkert, og det resulterede i at 
han løb tør for brændstof og 
måtte nødlande på Endelave . 

Piloten havde lånt flyet af en 
bekendt, der havde gjort ham 
opmærksom på, at den ven
stre benzinmåler var ude af 
drift. 

Lithuanian Airlines blev 
oprettet efter at landet opnåe
de selvstændighed i 1991 og 
var den første operatør i den 
tidligere østblok, der anvendte 
Boeing 737. Selskabet har 
gradvist afviklet sin russiske 
flåde og vil med introduktionen 
af Saab 2000 udelukkende 
anvende vestlige fly. 

Passagertallet i 1997 var 
225.800. 

Takst
forhøjelse 
Trafikministeriet har godkendt 
at taksterne i Københavns 
Lufthavne (Kastrup og Roskil
de) forhøjes med 15% med 
virkning fra 1. januar 1999. 

Ministeriet understreger, at 
det ikke har taget stilling til den 
forhøjelse på yderligere 15%, 
som Københavns Lufthavne 
A/S ønsker gennemført fra 1. 
januar 2000. 

British Midland 
køber ERJ-145 
British Midland, der er 40% 
SAS ejet, har købt 1 0 Embraer 
ERJ-145 regionale jetfly, ind
rettet til 49 passagerer. Den 
første skal leveres i maj 1999, 
og første rute bliver East Mid
lands-Bruxelles, der nu befly
ves med Saab 340. 
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DM 64-DM 63 - DM 60 (diameter 8 1/2 cm.) 
Medlemspris pr. stk. excl. balteri k,: 198.-

9060 ALTIMETER (diameter 16 1/2 cm) 

Fåes ogs(1 som DG Cornpass - Horizon og VOR . 
Medlemspris p,: stk. excl. balteri kr. 248,-

9061 AIRSPEED INDICATOR . (diameter I 6 l /2 cm). 

Medlemspris k,: 248,-

--Udformet-som ALTIMETER;·DG COMPASS og HORIZON. 
rnncluctte, incl. læderrem. 
lvledlemspris pr. stk. kr. 345,-

Priserne er incl 1110111s, men exe/. forscndclscso111kostninger: 
Da er 111ulighcdforfirnwlogo p!'i nogle of'urenc. 

" ffl' 
~, '·~ ~_1~ -,~ il~ 

KDA SERVJCE APS 
Lufthavnsvej 28 • 4000 Roskilde 
Telefon 46 14 15 00 • Telefax 46 19 13 16 
E-mail: kda@post8.tele.dk 

7 



Simpelt forretningskoncept 
med store perspektiver 

Et flycockpit ribbet for komponenter vidner om hvor meget der er at holde styr pil. 

Selv om Komponentservice er 
et enkelt koncept i FLS Aero
space, er det, ifølge lederen af 
dette område, John Stenning, 
en yderst kompleks service
funktion. 

- Den kræver et nøje forret
ningsmæssigt, teknisk og drift
mæssigt kendskab til den type 
flykomponenter, der kan kon
trolleres, repareres og bruges 
igen. Komponentservice's spe
ciale er at kunne forsyne kun
derne med netop sådanne fly
komponenter, ud over de mere 
generelle forbrugsartikler som 
skruer, bolte, glødetråde mv. 

Komponentstyring 

Forretningsområdet består af 
tre hovedaktiviteter, forklarer 
John Stenning. 

- Den centrale funktion er 
Komponentstyring, der omfat
ter håndtering af rotables for 
vore kunder, luftfartsselska
berne. Når vi indgår en kon
trakt med et luftfartsselskab, 
investerer vi i et komplet lager 
af rotables til den pågældende 
flytype, som luftfartsselskabet 
så kan trække på. Det foregår 
på den måde, at vi etablerer et 
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stødpudelager omfattende de 
mest nødvendige og vitale 
komponenter ude hos kunden. 
Alle øvrige rotables indgår i vort 
centrallager, som kunden selv
følgelig ligeledes kan trække 
på. Lagrene suppleres løbende 
i takt med, at komponenterne 
bliver anvendt. Udskiftede ro
tables returneres til os. Vi fore
står reparation og udskiftning af 
enkeltdele, hvorefter de igen 
indgår i vort lager - klar til brug. 

- Princippet er, siger John 
Stenning, at luftfartsselska
berne i stedet for at investere 
i egne lagre af rotables, kan 
spare betydelige summer ved 
at lade os stå for lagerføringen. 
Ved at samkøre vort lager for 
flere kan vi tilbyde den samme 
service til en betydelig mindre 
omkostning for kunden - og 
det er store besparelser, vi ta
ler om. Med en portefølje på 
blot ti fly kan vi reducere kun
dens omkostninger med op til 
50 pct. Det er denne simple, 
men overbevisende logik, hele 
forretningskonceptet er bygget 
op om, understreger Vilhelm 
Hahn-Petersen. 

- Logistikken er den væsent
ligste parameter i hele operati-

onen. Vi skal til enhver tid sikre, 
at kunderne har de nødvendi
ge stødpudelagre på de desti
nationer, hvor de har brug for 
dem, og at de derudover hur
tigt kan rekvirere alle øvrige 
komponenter fra vort central
lager i Heathrow eller vore sa
tellitlagre i Manchester, Gat
wick og Stansted. Jo mere ef
fektivt, vi kan styre logistikken, 
og jo større kundeportefølje, vi 
har, jo større besparelser kan 
vi opnå - til gavn for såvel kun
derne som os selv. 

Værkstedsområdet 

- Den anden hovedaktivitet in
den for Komponentservice er 
Værkstedsområdet, hvor al re
paration og istandsættelse af 
rotables til de forskellige fly
typer finder sted. Her har vi 
specialværksteder for et bredt 
spektrum af komponenter - fx 
værksteder for kompositele
menter, værksteder for com
putere og værksteder for me
kaniske komponenter, etc. En 
stor del af reparationerne og 
istandsættelse af rotables til 
de otte flytyper (Boeing 727, 
8737, 8757, 8767, Airbus 

Simpelt og perspektiv
rigt Sålan beskriver 
adm. direktør Vilhelm 
Hahn-Petersen, FLS 
Aerospace, virksomhe
dens forretningsom
råde, Komponentser
vice - et af FLS Aero
space's tre kerneom
råder, som har udvik
let sig særdeles 
positivt, siden ledel
sen i 1994 besluttede 
at satse helhjertet på 
dette område. Virk
somhedens to øvrige 
kerneområder er Base
vedligeholde/se og 
Teknisk service -
herunder linlevedllge
holdelse. 

FLS Orientering, som 
vi har fint denne artikel 
af, har mødt Vilhelm 
Hahn-Petersen og 
lederen af Komponent
service-området, John 
Stenning, for at finde 
ud af, hvad det egentlig 
er for aktiviteter, der 
indgår i det hastigt 
voksende forretnings
område, Komponent
service. 

320, A321, A300 og DC-10, 
red.), som vi i dag har langtids
kontrakter på for fuld kompo
nentservice, foregår in-house. 
Vi bruger dog også underleve
randører, og, hvor det er mu
ligt, altid den oprindelige leve
randør af den pågældende 
komponent. Reparation af 
komponenter, der jævnligt 
udskiftes, udfører vi som regel 
selv på vore værksteder, mens 
reparation af komponenter, 
der sjældnere udskiftes, ofte 
foretages af underleverandø
rer. 

- For at sikre at kvaliteten 
altid er i top, har vore specia
lister i komponentstyringsaf-
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delingen også ansvaret for, at 
underleverandørerne lever op 
til vore krav. Med den størrelse, 
vore aktiviteter efterhånden 
har fået, med 190 fly på lang
tidskontrakt, kan vi også opnå 
de .rigtige" priser hos vore un
derleverandører, hvilket igen 
er til gavn for både kunderne 
og os selv, siger John Sten
ning. 

Salg af komponenter 
- Det sidste af de tre hovedom
råder, Komponentsalg, er en 
ren handelsaktivitet. Vi sikrer 
en optimal indtjening fra vort 
store lager af renoverede fly
dele ved at udleje dele til kun
der, som vi ikke har kontrakt 
med. Endvidere har Kompo
nentsalgsafdelingen speciali
seret sig i afhænde overskuds
lagre af renoverede flydele og 
engangskomponenter. 

Vi videresælger til luftfarts
selskaber, fly-mæglere og 
kolleger i flyvedligeholdelses
branchen. Salg af disse kom
ponenter foregår ofte gennem 
de verdensdækkende da
tabaser, som alle selskaber 
altid tyr til, når en specifik kom
ponent eftersøges. I disse 
databaser søger vi også selv 
ind imellem efter komponen
ter, som vi ikke normalt la
gerfører. 

Der er et udbygget sam
arbejde world-wide inden for 
vor branche - og det er en helt 
normal procedure, at selska
ber køber eller lejer kompo
nenter hos hverandre. Bortset 
fra det positive i, at konkurren
ter hjælper hinanden på denne 
måde, så er denne niche in
den for vort forretningsområ
de også en meget profitabel for
retning, siger John Stenning. 

Gode argumenter for 
outsourcing 
- Forventningerne, da vi be
sluttede at satse på Kompo
nentservice i 1994, er til fulde 
blevet indfriet, siger Vilhelm 
Hahn-Petersen. Set med kun
dens øjne er det meget attrak
tivt at outsource komponent
aktiviteten, idet de slipper for 
at binde kapital i store lagre. 
For luftfartsselskaberne vil ka
pitalen ofte være bedre inve
steret i indtægtsgivende akti
viteter inden for deres primære 
forretningsområde - driften af 
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luftfartsselskabet. Yderligere 
en motivation for at outsource 
styringen af komponenter er, 
at det reducerer selskabernes 
faste omkostninger. De om
kostninger, der er forbundet 
med at forestå en egen kom
ponentservice - leje af lager
lokaler, udvikling af lagersty
ringssystemer, personaleom
kostninger, fragtomkostninger, 
etc- er ofte vanskelige at styre, 
når det ikke er en virksomheds 
kerneaktivitet. 

- En vigtig faktor for vor suc
ces har ligeledes været det 
koncept, vi har lanceret, med 
en fast pris pr. flyvetime for at 
forestå komponentvedligehol
deisen. Ved at fakturere en fast 
pris pr. time, flyet er i luften, på
tager vi os risiciene for alle kom
ponenter - og vel at mærke til 
en pris, som oftest vil være 
betydelig billigere for kunden, 
end hvis han selv skulle opret
holde en komponent-organisa
tion. Dette koncept giver luft
fartsselskaberne en sikkerhed 
omkring de budgetterede om
kostninger til drift af flyflåden, 
og vi er på grund af en stor vo
lumen i stand til at opnå store 
økonomiske fordele, som alt 
andet lige indebærer en lavere 
omkostning og en bedre servi
ce til kunden, end de selv ville 
kunne opnå. Det er indlysende 
simpelt, siger Vilhelm Hahn
Petersen og vender tilbage til 
sit udgangspunkt om det simple 
forretningskoncept - kunderne 
får frigjort kapital, de får redu
ceret deres faste omkostninger 
og elimineret risiciene. Og ikke 
mindstvigtigt-forvordel kan vi 
på grund af den store volumen 
opnå en tilfredsstillende fortje
neste. 

Vækstområde 
- Den vækst, vi har' haft inden 
for komponent-området med 
vækstrater på mellem 40 pct. 
og 50 pct. om året, dokumen
terer, at vi tilsyneladende har 
fundet et koncept, der dækker 
kundernes behov. Vi startede 
op i 1994 med kontrakter på 
12 fly fordelt på to flytyper. Me
dio 1998 havde vi i alt 190 fly 
på kontrakt fordelt på otte fly
typer. 

-Taget i betragtning, at FLS 
Aerospace i 1994 opnåede et 
negativt resultat på mere end 
200 mio. kr., var det en modig 
beslutning af bestyrelsen på 

John Stenning (tv) efterfulgte for fire lir siden adm. direktør Vilhelm 
Hahn-Petersen som leder af FLS Aerospace's Komponentservi
ce-omrllde. 

dette tidspunkt at satse på et 
så kapitalkrævende aktivitets
område som komponentservi
ce, hvor etableringsomkost
ningerne er ret betydelige, for
tæller Vilhelm Hahn-Petersen. 
- Alene i dette område er der 
siden etableringen i 1994 in
vesteret mere end 600 mio. kr. 
- og hver ny kontrakt, vi indgår, 
kræver nye investeringer. Vi 
har imidlertid i hele perioden 
med god margin kunnet hono
rere FLS Koncernens krav til 
afkastet af den investerede 
kapital, understreger Vilhelm 
Hahn-Petersen. Vi forventer 
yderligere investeringer i kom
ponenter til ny flytyper, som vi 
planlægger at tilbyde fuld kom
ponentservice på. Det drejer 
sig først og fremmest om det 
ny A330-fly-Airbus' nye wide
body-fly? som er blevet meget 
populært hos luftfartsselska
berne, og derudover også 
A340, som på komponentsi
den er meget lig A330-flyet. 

PMO™ strategien 
-Vor aktivitet inden for Kompo
nentservice skal dog også ses 
i sammenhæng med FLS Ae
rospace's overordnede strate
gi om at være den førende le
verandør til luftfartsselskaberne 
af total vedligeholdelsesservice 
- den såkaldte PMO™ strategi 
(Prime Maintenance Organisa
tion). Således er Komponent
service en integreret del af hele 
vort forretningskoncept. 

- Ofte er en kontrakt på 
komponentservice udgangs
punktet for et udvidet samar
bejde med en kunde. Vi har 
adskillige eksempler på kun
der, der - når de først er blevet 
fortrolige med vor organisation 

og knowhow - har udvidet 
samarbejdet til også at omfatte 
langtidsaftaler om såvel base
vedligehold som teknisk ser
vice for deres flyflåder. Resul
tatet af denne strategi har 
været meget positivt. Vi er godt 
i gang med at indfri vor mål
sætning om at internationali
sere vore aktiviteter. I løbet af 
de sidste par år har vi fået godt 
fat i det europæiske marked 
med vigtige strategiske kon
trakter med selskaber som fx 
Deutsche BA, det schweiziske 
TEA, det danske Premiair og 
på komponentsiden det dan
ske Sterling European. Vi er 
også så småt begyndt at kigge 
på mulighederne i Østeuropa 
og på mere fjerne markeder i 
Asien. Vi har i indeværende år 
etableret vedligeholdelsesfa
ciliteter i Kø ben havn og salgs
kontor i Singapore, ligesom vi 
forhandler om overtagelse af 
en større irsk flyvedligeholdel
ses-virksomhed. 

- Alt i alt har vi grund til at 
se optimistisk på fremtiden. In
den for Komponentservice er 
der fortsat et stort udviklings
potentiale.I1994 udgjorde den 
ca. 20 pct. af omsætningen - i 
1998 forventer vi en andel af 
den .totale omsætning i virk
somheden herfra på ca. 40 pct. 
- og det vel at mærke set i det 
perspektiv, at også de to øvrige 
kerneområder i vor virksom
hed har oplevet en betydelig 
vækst i samme periode. 

- Det er helt klart et forret
ningsområde med store pers
pektiver, og i og med det også 
tilfører FLS Aerospace yderli
gere ordrer på flyvedligehol
delse, er det et vigtigt led i 
PMO™ strategien, siger Vil
helm Hahn-Petersen. • 
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Militærflyvning i de baltiske lande - 2. del 

Letland 
Tekst og foto: Jan Jørgensen 

Dækkende et areal P' 63.678 km2 og med en be
folkning P' 2,61 millioner er Letland den næst
største af de baltiske stater. 
Ved afslutningen af Første Verdenskrig var Bal

tikum stadig underlagt tysk og russisk kontrol, 
men den 18. november 1918 erklærede Letland 
for første gang sin selvstændighed. På det tids
punkt havde Tyskland allerede erkendt sit neder
lag ved at underskrive en våbenhvile, og som en 
af de første nationer I verden anerkendte Eng
land straks Letland som en selvstændig repu
blik. Rusland var Imidlertid ikke af samme opfat
telse, så /etterne mitte hurtigt etablere en for
svarsstyrke der i to Ir kæmpede bravt mod rus
serne. 
Den 21. august 1920 underskrev Rusland en 
fredsaftale hvorved Letland endelig opnlede sin 
selvstændighed. 

Flyproduktion 

Flyvning i militært regi i Letland 
blev indledt den 7. juni 1919, da 
det første lettiske militærfly gik 
på vingerne fra Riga-Spilve, og 
det lettiske flyvevåben voksede 
efterhånden til en stor og 
veludrustet styrke. 

Der udvikledes endda en 
lokal flyindustri i landet, og fra 
1920'erne og fremad blev for
skellige flytyper bygget af fa
brikker såsom AS Backman, 
VEF Riga og LKOD, primært 
på licens (f.eks. Stampe SV-4 
trænere) men også enkelte 
typer af lettisk design (f.eks. 
1-16 jagere). 

Der blev også indkøbt man
ge fly udenlands, såsom Sop
with Camel, Bristol Bulldog og 
Gloster Gladiator jagere, og 
ved starten af Anden Verdens
krig bestod det lettiske flyvevå
ben af i alt 139 fly organiseret i 
to divisioner. 

Russere og tyskere 

Den 16. juni 1940 invaderede 
russiske styrker Letland. Det 
lettiske flyvevåben blev hurtigt 
nedkæmpet, da det ikke kun
ne yde meget modstand mod 

den massive Røde Hær. Fra ju
li 1941 til oktober 1944 var Let
land undertysk kontrol som det 
de kaldte Ostland (østland), 
hvorefter landet igen blev 
besat af Rusland. 

Gennem de følgende 50 
års øst-vest spændinger var 
Letland en af de 15 republik
ker i USSR, og udgjorde Mili
tærdistrikt Baltikum sammen 
med Litauen og Estland. 

Ved slutningen af den Kol
de Krig havde Sovjetunionen 
store flystyrker baseret i Let
land, omfattende en jagerbom
ber division (39 ADIB) med tre 
regimenter MiG-27D Flogger, 
et rekognosceringsregiment 
(886 ORAP) i Yekabpils med 
Su-17 Fitter og Su-24MR Fen
cer samt et transportregiment 
(249 OSAP) med forskellige 
typer i Riga-Skulte. 

Den sovjetiske flådes fly
styrker i Letland bestod af et 
bomberregiment (240 BAP) 
med Su-24 Fencer stationeret 
i Tukums. 

- - -11--dl"...,,r.,____..., .......... -------:---.,--~-,---'--~ 
-- ~ 

Igen selvstændigt 

Letland erklærede for anden 
gang sin selvstændighed den 
4. maj 1990, igen uden russisk 
anerkendelse. Ikke før efter 
kuppet mod Michael Gorbac
hev den 19. august 1991, som 
førte til Sovjetunionens ende
lige kollaps, opnåede Letland 
igen status som selvstændig 
stat. 

Letterne påbegyndte hur
tigt genopbygning af et militær, 
men med kun meget få finan
sielle midler måtte man for det 
meste nøjes med udstyr efter
ladt af russerne. Vestlig bi
stand på forsvars- og sikker
hedsområdet i form af nyere 
udstyr og samarbejde har hjul
pet Letland meget på vej, og i 
dag består landets militære fly
styrker af et flyvevåben og et 
flyvehjemmeværn. 

Latvijas Gaisaspeki 

Letlands Flyvevåben (Latvijas 
Gaisaspeki) blev oprettet den 

Let/ands flyvevåbens to An-
2P, nr. 147 og 148, ses her 
på flight-linen i Lie/varde. 

Let 41 OUVP nr. 145 er det 
eneste fly af denne type i det 
Latvijas Gaisaspeki tjeneste, 
efter at nr. 146 totalhavarere
de på Lie/varde. 
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Latvijas Gaisaspeki Mi-2S nr. 
155 i luften over sin hjemme
base i Lie/varde, ca. 50 km øst 
for Riga. 

24. februar 1992, hvor oberst 
Karlis Klins dannede en flyve
våbenstab i det lettiske militæ
re hovedkvarter med opgave 
at retablere flyvevåbnet. 

Det var planen at organise
re Letlands luftforsvar i to se
parate kommandoer, en udsty
ret med missil systemer og en 
med fly, sidstnævnte centreret 
omkring en Aviacijas Baze 
Grupa (flyvestationsgruppe) 
som skulle operere tre Eska
drilas (eskadriller): 

- Vieglo lznicinataju Eska
drila Uagerbomber eskadrille) 

- Helikopteru Eskadrila 
(helikopter eskadrille) 

- Transporta Eskadrila 
(transport eskadrille) 

Indtil videre er der ikke an
skaffet fly til jagerbombereska
drillen, da Letlands økonomi 
endnu ikke tillader landet et 
traditionelt flyvevåben med 
kampfly. I stedet koncentrerer 
Latvijas Gaisaspeki sig om 
civile/militære opgaver såsom 
forbindelsesflyvning, let trans
port, rekognoscering, SAR, 
drop af faldskærmssoldater og 
træning af piloter. 

I dag er oberstløjtnant Ojars 
lvanovs chef for flyvevåbnet, da 
oberst Klins desværre mistede 
livet sidste år i en bilulykke. 

Ny base 
Til at begynde med installere
de Latvijas Gaisaspeki sig i 
den vestlige ende af Riga-Spil
ve lufthavn, men i løbet af som
meren 1993 blev fly og aktivi
teter overført til den tidligere 
russiske base Lielvarde ca. 50 
km øst for Riga. 

Lielvarde er en relativ ny 
base, som blev bygget af Sov
jetunionen i 1979 til at huse et 
jagerbomberregiment (899 
APIB,dervarendelaf39ADIB) 
først udrustet med MiG-21 bis 

An-2 nr. 255 baseret i Riga
Spi/ve er endnu ikke malet om 
i flyvehjemmeværnets nye 
camouflagefarver. Bemærk 
den forfaldne lufthavnsbyg
ning som lige kan skimtes i 
baggrunden til højre. 
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og MiG-21 SMT Fishbed, men 
senere MiG-27D Flogger. 

Efter en overgangsperiode 
hvor russerne assisterede 
med overdragelsen af basen, 
kom Lielvarde officielt under 
lettisk kommando den 18. au
gust 1994. 

I dag opererer Latvijas 
Gaisaspeki fra Lielvarde med 
en lille flåde af fly og helikop
tere, bestående af to An-2 
Colt, en Let 41 0UVP og tre Mi-
2 Hoplite. 

Som flyvevåbnets nye na
tionalitetsmærke valgte man 
en rød-hvid-rød kokarde i ste
det for det oprindelige lettiske 
nationalitetsmærke fra før 
Anden Verdenskrig, der be
stod af et rødt hagekors på 
hvid baggrund, et symbol der 
siden hen kom til at repræsen
tere nazisme og terror. 

Flyene 
Flyvevåbnets An-2 og Mi-2 er 
de tiloversblevne efter 12 An-

To af det lettiske flyvehjemmeværns PZL-104 Wilga 35 i Limbazi. 
Denne besynderligt udseende polsk konstruerede type har 
ganske imponerende manøvreegenskaber. 

2 og 8 Mi-2 efterladt af russer
ne på Riga-Spilve, hvor Aero
flot havde anvendt dem til let 
transport og sprøjtning af mar
ker. 

Oprindeligt blev disse 20 
civil registrerede fly og helikop
tere overtaget af Latvian Airli
nes, der dog aldrig tog dem i 
brug. I stedet blev de i decem
ber 1992 overdraget til Let-

lands flyvevåben , som i sep
tember 1993 solgte en stor del 
af dem (1 0 An-2 og to Mi-2) til 
en engelsk køber i Liverpool 
for at rejse hårdt tiltrængt ka
pital. 

Af de resterende var en Mi-
2 mere end 25 år gammel og i 
så dårlig stand at den straks 
blev kannibaliseret til reserve
dele, og to Mi-2 blev 



af samme grund udfaset efter 
kort tids tjeneste. 

Tilbage er så følgende i ak
tiv tjeneste:To An-2P (generel 
utility version) der primært an
vendes til drop af faldskærms
soldater som støtte for hæren, 
en Mi-2U (træner med dobbelt 
instrumentering), en Mi-2S 
(passager transport version) 
og en Mi-2R (udstyrettil sprøjt
ning af marker). 

I løbet 1995-96 gennemgik 
de tre Mi-2 et større eftersyn 
ved WSK PZL Swidnik i Polen, 
og en af dem blev ved samme 
lejlighed modificeret til SAR 
udgave, svarende til den pol
ske Mi-2RL version. Ganske 
vist er Mi-2 ikke så velegnet til 
SAR (for lille og svag), men den 
giver piloterne mulighed for at 
træne SAR opgaver. Når der så 
en dag bliver penge til indkøb 
af større helikoptere, er man 
klar til at operere med dem. 

Sidste type i Latvijas Gais
aspeki tjeneste er Let 41 0UVP, 
hvoraf Letland i marts 1993 fik 
to tidligere østtyske eksempla
rer foræret fra Luftwaffe. Flyene 
blev efterset ved Dresdner 
(MiG) Flugzeug Werft inden le
vering, og anvendes ofte til VIP 
flyvninger i lettisk tjeneste. Flyet 

Let/ands internationale lufthavn 
i Riga-Skulte eren tidligere sov
jetisk base, og skulle man tilfæl
digvis komme forbi skal man ik
ke forbavses over denne enor
me Tu-22M2 Backfire-8, der 
står parkeret nær den ene ba
neende sammen med en Mi-6 
Hook helikopter. Begge tilhører 
nemlig et imponerende muse
um med mange tidligere rus
siske militærfly placeret tæt på 
lufthavnsterminalen. 
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er egentlig for lille til effektivt at 
udfylde lufttransport rollen, men 
et ønske om større fly kan af 
økonomiske årsager ikke ind
fries i øjeblikket. Desværre 
totalhavarerede en af Let 41 0' -
erne på Lielvarde den 7. juni 
1995, hvorved flyets to mands 
besætning blev dræbt. 

Anskaffelse af jetfly engang 
i fremtiden er ikke udelukket. 
Der har været projekter frem
me om anskaffelse af tidligere 
sovjetiske L-39 Albatros og 
svenske SAAB 1 05 ( ex. Flyg
vapnet Sk60), men hidtil har 
dette ikke resulteret i noget 
konkret. 

Danmark har siden Sovjet
unionens kollaps ydet stor 
støtte til de baltiske lande, og 
senest har Flyvertaktisk Kom
mando i januar 1998 indgået 
en aftale med Latvijas Gaisas
peki om bilateralt samarbejde, 
der bl.a. omfatter on-the-job 
training for lettiske radaropera
tører og flyveledere i Danmark, 
lettiske piloters deltagelse i 
SAR øvelsen "Bikini" i Ebeltoft 
Vig samt udveksling af erfa
ringer mellem lettiske og dan
ske fly vedligeholdelses enhe
der. 

Latvijas Zemessardze 

Letlands hjemmeværn (Latvi
jas Zemessardze) blev reetab
leret som en selvforsvarsorga
nisation den 23. august 1991, 
umiddelbart efter landet gen
vandt sin selvstændighed fra 
sovjetisk besættelse. 

I dag er Zemessardze Let
lands største militære styrke, 
bestående af 15.000 frivillige 
og 1 .500 fuldtids ansatte offi
cerer organiseret i fem briga
der, hvis primære opgaver er 
grænsepatruljering og nød
hjælp i tilfælde af naturlige el
ler menneskeskabte katastro
fer. 

Hjemmeværnet rapporte
rer direkte til det lettiske for
svarsministerium i militære 
sammenhænge, men er også 
til rådighed for landets Præsi
dent til varetagelse af civile 
opgaver. 

Siden 1993 har Zemes
sardze omfattet flyvende en
heder, med opgaver såsom let 
transport, luftbåren observa
tion, træning af piloter og drop 
affaldskærmssoldater (bl.a. til 
indsættelse af lettiske kom
mandostyrker). 

I øjeblikket er flyvehjemme
værnets chef løjtnant Gunars 

Zemessardze 8/anik nr. 240 
under slæb efter Wilga nr. 214 
mellem skyerne over deres 
hjemmebase i Cesis. 

Alksnis, som fra sit hovedkvar
ter i Riga kontrollerer en lille 
men effektiv organisation be
stående af 35 fuldtids ansatte 
og 1 0 deltids frivillige (omfat
tende både piloter, teknikere 
og den nødvendige admini
stration). 

Flyvehjemmeværnets stør
ste og vigtigste base er i Cesis, 
ca. 100 km nordøst for Riga, 
men mindre enheder er spredt 
rundt i landet på baser i Dau
gavpils, Limbazi, Rezekne og 
Riga-Spilve. 

Zemessardze anvender ik
ke samme nationalitetsmærke 
som det lettiske flyvevåben, og 
flyvehjemmeværnets fly bærer 
i stedet det rød-hvide Auseklitis 
kors, der siges at være et histo
risk symbol som repræsenterer 
solen. 

Også An-2 

Det flyvende materiel består af 
diverse mindre fly og svæve
fly, som enten blev efterladt af 
den russiske DOSAAF or
ganisation (også en form for 
flyvehjemmeværn) efter sovje
tisk tilbagetrækning eller er 
overtaget fra lettiske civile fly
veklubber. Vigtigste all-round 
type er 12 An-2 Colt, mens fem 
PZL-104 Wilga 35 anvendes til 
slæb af svævefly (en sjette 
Wilga havarerede under lan
ding i Rezekne i 1996). 

Flåden af svævefly består 
af ikke mindre end 39 fly af 
forskellige typer, de fleste dog 
tjekkisk byggede Blanik. Ze
messardze har også erhvervet 
et par ex. Aeroflot Mi-2 helikop
tere, som dog aldrig er taget i 
brug og er opmagasineret i Ri-
ga-Spilve. • 



L420 er et robust arbejdsfly 
til 19 passagerer. 

Af Hans Kofoed 

Den tjekkiske flyfabrik LET er 
blevet overtaget af den ameri
kanske Ayres Corporation, der 
hidtil hovedsagelig har frem
stillet landbrugsfly, men nu er 
i gang med lastflyet Cargoma
ster (Flyv 11/1997 s. 13). 

Ayres fik kontakt med LET, 
da man var ude for at finde en 
underleverandør, der kunne 
konstruere og fremstille vinger 
og haleflader til Loadmaster. 
Man fandt så ud af at LET's 
egne konstruktioner, L410 og 
L620G sammen med LM200 
Loadmaster udgjorde en pro
duktlinje af robuste utility fly 
med priser, der gik fra to mio. 
USD (L420) til otte mio. USD 
(L610). Load master koster for 
tiden omkring 4,5 mio. USD. 

L420, der fløj første gang i 
november 1991, tager 19 pas
sagerer - og har ikke trykka
bine. Den har for nylig fået FAA 
typecertifikat. Et af de første 
vestlige lande, der typegod
kendte flyet, var i øvrigt Dan
mark. Det er en forbedret ud
gave af L410, der blev bygget 
i mere end 1.000 eksem-

plarer. Motorerne er tjekkiske, 
men en udgave med canadi
ske PT6 er under overvejelse 
(L430). 

L61 o, der tager 40 passa
gerer, fløj første gang i decem
ber 1998.Også den havde 
tjekkiske motorer, en interes
sen samler sig om varianten 
L61 OG med General Electric 
CT7 (som i Saab 340) og vest-

L610G har trykkabine og tager 40 passagerer. 

ligt udstyr. Den er dog endnu 
ikke sat i produktion. Ayres reg
ner med at få den FAA type
godkendt næste år. 

LET fabrikken i Kunovice 
dækker et areal på 150.000 
kvadratmeter og har sin egen 
internationale altvejrs lufthavn. 
Der er ca. 1.700 ansatte. 

Ayres, der betegner sig selv 
som aggressiv, har hjemsted 

i Albany, Georgia. Fabrikken 
har fremstillet over 2.000Thrush 
og Turbo Thrush landbrugsfly 
og er underleverandør til bl.a. 
Boeing. Det nye fragt- og pas
sagerfly LM200 Loadmaster er 
bestilt i 50 eksemplarer af Fe
deral Express, hvortil kommer 
25 til andre kunder. Prototypen 
er under montering og ventes 
flyveklar til foråret. • 



To danmarksrekorder 
på 12 dage 
Af Mads Lykke 

Som (måske) bekendt har 
Dansk Svæveflyver Union la
vet en ny opdeling af dan
marksrekorderne. Hvor der før 
fandtes en kategori for ensæ
dede, tosædede og kvinder, 
findes der nu en for åben klas
se, 15 meter og (stadigvæk) 
kvinder. Konsekvensen af 
denne ommøblering er, at der 
er en hel del "tomme huller" i 
rekorderne for 15 meter - for 
selvfølgeligt var mange af de 
gamle rekorder sat med åben
klassefly. De har trods alt lidt 
bedre præstationer end hvad 
vi almindelige dødelige kom
mer i nærheden af. 

For at de første rekorder ik
ke skal blive rent til grin er der 
sat en række minimumsbetin
gelser - men alt i alt er der go
de muligheder for at få en dan
marksrekord nu. 

Nu har jeg jo en part i en 

god, lettere brugt ASW-20, og 
da jeg ydermere var så heldig 
at blive arbejdsløs den 1. maj, 
var det jo en oplagt tanke at 
prøve at fylde et af de tomme 
huller. 

Første chance kom på årets 
første ordentlige flyvedag -
mandag den 4. maj. 

Mandag den 4. maj 1998 -
forsøg på 555 kilometer 

Der havde også været rimeligt 
vejr lørdag og søndag, men 
der havde jeg ikke været på 
Hammer - dels fordi jeg ikke 
havde flyet, dels pga. at min 
søn Rasmus havde skoldkop
per. Men mandag var han rask 
nok til at komme i dagpleje, for 
det var nemlig flyvevejr! 

Da jeg ankom til Hammer 
var der allerede en god flok 
mennesker. Min optimisme var 

Forfatteren parat til den første start i sin ASW-20. 

stor, men de der havde fløjet 
lørdag og søndag hældte lidt 
koldt vand i hovedet på mig. 
Begge dage var det nemlig 
endt med sammenklapning, 
regn og udelandinger plus 
andet godt. Så jeg droslede lidt 
ned på min 650 km forventning 
til en 555 kilometer opgave, 
der hed Tinglev station -
Hobro station - Toftlund rund
kørsel. Jeg regnede med, at 
muligheden for en danmarks
rekord hermed var forduftet, 
da jeg mente, at minimums
kravet var sat på 600 kilometer 
for en opgave med tre vende
punkter. Peter Meilhede havde 
fået fat i LS7'eren og ville med 
på turen. 

Vinden var i nord og på godt 
1 0 knob, så at starte mod syd 
var en velovervejet satsning. 
Ideen var at drive med den 
svage termik sydpå først på 

dagen, og når vejret blev 
bedre så arbejde sig mod 
nord igen. Hvordan man nåe
de hjem fra Toftlund var en helt 
anden sag. 

Straks efter udkobling kl. 
1103 fik jeg fat i en svag boble 
(1,4 m/s ifølge min EW-logger), 
og da jeg drev ret så kraftigt 
med vinden og basen kun lå i 
knap 11 00 meter bestemte jeg 
mig for at gå direkte ud på 
ruten. Peter var startet umid
delbart efter mig og fulgte efter, 
så snart han var i top. 

Forrygende start 

Turen sydpå gik forrygende 
godt. Peter blev nødt til at ven
de om, fordi han ikke kunne få 
radioen til at virke, men jeg 
spurtede afsted under skyga
der og drejede stort set ikke 
rundt. Stiget var ikke kraftigt, 



Lille-Søren (Thomsen) er 
generelt en hjælpsom 

person. Her er han hjælper 
for forfatteren til et DM. 

men det hjalp da godt at have 
vinden i ryggen. Billund hav
de jo strejke, så derfor fik jeg 
uden problemer lov til at flyve 
den direkte kurs sydpå fra 
Hammer {øst om kontrolzo
nen). Hele turen til Tinglev blev 
tilbagelagt med en snitfart på 
1 06 km/t - ikke dårligt så tidligt 
på dagen, og efter afgang di
rekte fra udkobling. Tinglev blev 
altså vendte efter 1 time -
dagen var ung endnu I 

Til gengæld lavede jeg 
dagens første brøler ved Ting
lev, da jeg ikke kunne finde no
get ordentligt stig og derfor 
vendte i relativt lav højde {650 
meter). Nu skulle jeg jo imod 
vinden, men heldigvis fik jeg 
bid i en rimelig boble {godt 2 
meter i snit) kort efter i 450 me
ters højde, så jeg ikke drev helt 
tilbage til Tinglev mens jeg kur
vede op. Til gengæld måtte jeg 
søge lidt øst for den direkte 
kurs for at finde ordentlige sky
er. 

Jeg holdt nu en ret østlig 
kurs nordpå - til dels af nød, 
da vinden var fra nordvest. 
Dette hævnede sig, da det blev 
mere og mere sammenklap
petjo længere jeg kom nordpå. 
Jeg var kraftigt ved at overveje, 
om jeg blot skulle prøve at nå 
Hammer, men der blev ved 
med at være stig under skyer
ne selv om der var tæt på 8/8 
mellemhøje-og så kunne jeg 
jo lige så godt fortsætte nord
på. 

Billund var igen meget sam
arbejdsvillig, specielt da jeg 
holdt mig øst for Vejle. Nord for 
Vejle fjord så det væsentligt 
bedre ud, men jeg var så ivrig 
efter at komme derover at jeg 
endte med at stikke over fjor
den i 450 meters højde - ikke 
specielt imponerende, men 
heldigvis stod der en god boble 
lige på nordsiden af fjorden. 

Dette stykke havde kostet 
meget tid. Jeg passerede Vejle 
fjord 1 ½ time efter at have 
vendt Tinglev, så hastigheden 
var gået ret så kraftigt ned 
{snitfart fra Tinglev 58 km/t). 
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Herefter gik det til gengæld 
rimeligt. Vejret blev nu næsten 
blåt, men til gengæld gav de 
få skyer rimeligt godt og sik
kert. Hobro blev vendt i god 
højde kl. 1453. Dagen var halv
gået, og jeg var halwejs - det 
skulle da nok kunne hænge 
sammen? 

Sydpå gik det - men med 
en hel del problemer. Igen blev 
jeg blæst østpå, og der var ret 
langt mellem de gode bobler. 
Det lykkedes mig dog at kom
me ned lidt sydøst for Hammer 
{Billund var hjælpsom igen). 
Her fik jeg dagens største 
højde - godt 1500 meter. Og 
den fik jeg også brug for, for 
dagen var ved at gå på hæld 
alt for tidligt. Det blæste blåt 
vestpå, og kagede sammen til 
store skygadeagtige pølser 
østpå. Den næste pølse stod 
nede nord for Kolding, så der 
var ikke meget andet at gøre 
end bare glide derudaf og 
håbe det bedste. 

Hvo Intet vover .. 
Efter et glid på 32 kilometer i 
død luft nåede jeg næste kage 
- og den gav som forventet 
stig. Udsigterne sydpå var 
imidlertid dystre, for Toftlund lå 
langt ude i det blå. Men nu var 
jeg jo afsted, og lille-Søren 
havde lovet at hente mig, så 
hvad fanden - hvo intet vover 
intet vinderl 

Jeg bestemte mig til at hol
de mig under kagen østpå så 
længe som muligt, selvom det 
betød en noget længere tur. 

Jeg håbede på at kunne tage 
max højde under kagen og 
derefter blot glide til Toftlund, 
retur igen og så nordpå. Imid
lertid var kagen ved at gå i op
løsning og drev samtidigt mere 
østpå, så jeg endte alligevel 
med at ligge og humpe rundt i 
tørtermik med en kraftig ves
tenvind i næsen. 

Toftlund blev vendt klokken 
17 i 450 meters højde efter et 
langt glid fra 1.150 meter stort 
set uden termik. Det var ikke 
særligt opløftende. Heldigvis 
fangede jeg kort efter en svag 
boble over en lille klat skov, og 
ved dels at drive med vinden, 
dels flyve lidt nordpå, mavede 
jeg mig tilbage til Skrydstrup. 
Her talte jeg med flyvelederen, 
og han gik ned i svæveflyver
nes klubhus for at undersøge, 
om der var nogen hjemme 
{Skrydstrup forstår at levere 
en ordentlig service!). Det var 
der, og jeg var velkommen. 
Imidlertid fik jeg en lidt bedre 
boble i læ af startbanen, så jeg 
fortsatte forsigtigt nordpå. Her 
fik jeg en god 1-meter {man 
bliver nøjsom) til 1.150 meters 
højde igen-og så var jeg jo lige 
ved at blive overstadig! 

Dårlig landing 
Dagen var næsten slut nu. Lidt 
syd for Kolding fik jeg en meget 
svag boble, som jeg vandt 150 
meter i - men herefter var det 
bare ligeud til jeg ramte jorden 
nord for Kolding. Landingen 
var for øvrigt ikke for køn, for 
kornet var højere end jeg hav-

de regnet med, så det endte i 
et 90 graders groundloop. For 
dårligt - men heldigvis er en 
ASW-20 en solid flyver, så der 
skete ingen skader. 

Så efter 7 timer og 523 ki
lometer stod jeg så midt i en 
lille by, der viste sig at hedde 
Sdr. Vilstrup og have en enkelt 
prominent indbygger, nemlig 
Erik Skov fra Vejle Svævefly
veklub. Han havde fløjet 2 gan
ge rundt på en 100 km trekant 
denne dag, og sluttede så med 
at køre forbi mig som vejleder 
for Søren. Verden er lille. 

Dagen efter kiggede jeg i 
rekordlisten i Flyv og fandt ud 

Forfatteren 

Mads Lykke, 32 år, civilin
geniør. Pl. FAl-nationalhol
det '97. 
Har fløjet 1. 100 timer i svæ
vefly og ca. 30.000 km di
stance, er førsteinstruktør 
og næstformand i Vejle 
SVæveflyvek/ub. 
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af, at min tur var en danmarks
rekord. Det er spøjst, at det kan 
lade sig gøre at sætte en dan
marksrekord på en så tricky 
dag. Ifølge EW-loggeren var 
gennemsnitsstiget på 1,9 m/s, 
og selv de bedste bobler gav 
ikke mere end 3 m/s. 

Lørdag den 16. maj 1998 -
300 kilometer trekant med 
97 km/t. 

Egentlig havde min medejer 
Anton Kristiansen flyet denne 
dag, men vi byttede, da han 
skulle hjælpe til med en hver
vedag og jeg skulle til familie
fest om søndagen. Jeg var i 
tvivl om hvor godt byttet var. 
Der havde været højtryk over 
landet i en del dage, og om 
fredagen havde de kun kunne 
komme op i 600 meter - så 
hvad skulle man forvente i 
dag? 

Dagens instruktør bestem
te sig til at starte mod øst selv 
om vinden var i nordvest, da der 
forventedes østenvind (søbri
se) senere på dagen. Vinden 
var så svag, at det ikke gjorde 
den store forskel. Flyet blev 
samlet, der blev skaffet en 
traktor og klokken 1130 var VV 
parat til start. Så jeg skrev en 
31 O kilometer trekant ud med 
start midt på benet - Lystrup 
station, Holstebro vandkraft
værk, Vejen station. Til en dan
marksrekord skal trekantens 
mindste ben mindst udgøre 
28% af totalen - derfor kunne 
jeg ikke nøjes med den gode 
gamle Arden - Vejen, der fly
ves meget fra Hammer. 

Jeg var imidlertid ikke selv 
parat. Op at spise, på potten, 
ned i den anden ende igen -
hvorunder jeg lige kom til at 
hente et forfang på nabomar
ken, fordi der var en Astir-pilot, 
der ville vise hvor mange kræf
ter han havde i overarmen. 

Lystrup 

Men klokken 1232 gik det af
sted. Der var nu pænt med sky
er fordelt over det meste af 
himlen, selv om de så lidt uld
ne ud i kanten. Det var for tidligt 
at stikke af, så jeg brugte tiden 
til at flyve ca. 30 kilometer ud 
på ruten med kurs mod Ly
strup. Vejret var ikke alt for lo
vende denne vej - det så nær-
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mest ud som om der kun var 
grød i retning mod Lystrup, 
men tiden gik, og jeg kunne jo 
ikke bruge hele dagen på at 
vente på bedre vejr. Derfor -
hjem for at tærskle ud. 

Klokken 13:21 :03 ifølge EW
loggeren gik det afsted. Nu var 
det jo meningen det skulle gå 
stærkt, så jeg ville ikke kurve i 
hvad som helst. Det resulterede 
til gengæld i, at jeg endte i knap 
500 meters højde før jeg fandt 
en tilfredsstillende boble, der 
gav 2, 7 m/s i snit til 1.500 meter. 
Det var jo faktisk en perfekt start 
på dagen - men det skulle ikke 
vare ved! 

Mod Lystrup så det mere og 
mere tvivlsomt ud. Der var 
kommet søbrise ind over byen, 
og før byen lå en noget mudret 
udseende søbrisefront. Jeg 
håbede på at kunne få lidt stig 
i den og fløj hen til den. Det 
lykkedes også at komme lidt 
op i den, men jeg havde ikke 
meget held med at flyve langs 
med den. Til sidste bestemte 
jeg mig for at vende Lystrup og 
derefter gå med søbrisen ind 
til skyerne igen - og håbe på 
lidt held. 

Som sagt, så gjort. Lystrup 
blev vendt efter 37 minutter (98 
km/ti snit), men min højde var 
ikke imponerende, kun knap 
650 meter. Hvad værre var, jeg 
kunne ikke finde noget stig på 
vejen tilbage. Jeg endte med 
at ligge under nogle rimeligt 
udseende skyer og lede fe
brilsk, samtidigt med jeg kig
gede på marker. Til sidst ville 
jeg lige slå et slag ind over en 
lille klat skov, der lå på græn
sen mellem sol og skygge-og 
her stod der en 20 cm boble. 
På det tidspunkt var jeg ifølge 
EW-loggeren i 21 O meters høj
de, så jeg havde ikke den store 
lyst ti l at finde noget bedre. 
Efter 5 minutter var jeg kom
met op i 300 meter, og her be
gyndte boblen at give bedre -
faktisk gav den herfra et snit 
på 1,6 m/s, men jeg havde alt
så spildt mindst 5 minutter på 
dette tidspunkt. ØV. 

Holstebro 

Jeg troede ikke rigtigt på en 
god tid efter denne dukkert, og 
overvejede at gå hjem for at 
tærskle om - men dagen var 
jo ikke helt ung længere, så jeg 
kunne lige så godt fortsætte. 

Og det var jo trods alt en 300 
km, så 1 O minutter spildt burde 
vel ikke vælte det hele. Altså: 
Videre mod Holstebro. 

Det næste stykke til Karup 
gik rimeligt, men ikke så strå
lende som jeg mente det burde 
gøre med de skygader, der lå 
på kursen. Jeg havde regnet 
med at kunne ligge og cruise 
med høj cigarføring under sky
erne, mens jeg trak op i den 
ene 5-meter efter den anden, 
men i praksis blev jeg nødt til 
at arbejde mig frem på mere 
traditionel vis. Jeg kunne ikke 
få skygaderne til at give nok til 
at jeg kunne undvære at kurve 
i de bedste bobler. Og da jeg 
så kom til Karup var der blåt 
vestpå mod Holstebro! 

Brændt barn skyer ilden! 
Tårnmanden var så venlig at 
fortælle mig, at der ikke var 
svævefly i luften længere vest
på, og da jeg samtidigt kunne 
høre nogle fly, der tidligere 
havde meldt kurs mod Holste
bro, vende om, var jeg ved at 
få kolde fødder. Men prøves 
skulle det da - bare ikke så 
hovedkulds som ved Lystrup. 
Så op i tæt på max højde under 
den sidste sky og så med 120 
km/t mod Holstebro. 

På dette tidspunkt hørte jeg 
Karl Erik Lund ræse gennem 
Karups TMA på vej mod Ar
den, og tænkte "Satans - den 
tur skulle jeg have valgt i stedet 
- så slap jeg for at komme ud 
i hjørnerne". Senere viste det 
sig at Karl Erik var så sent ude, 
at dagen var lige ved at dø for 
ham. 

Nede på jorden snurrede 
vindmøllerne lystigt rundt i en 

god nordenvind skabt af søbri
sen - og min højde blev lang
somt lavere i takt med jeg nær
mede mig Holstebro. Men 
samtidigt begyndte der at vise 
sig en skygade længere vest
på, der havde kurs mod syd
øst. Det tegnede da helt godt! 

Efter 25 km i død luft run
dede jeg Holstebro klokken 
1508 i 600 meters højde. 
Humøret var nu godt, for sky
gaden lå umiddelbart vest for 
Holstebro. Godt jeg ikke var 
vendt oml Ind under den, og 
så fulgte jeg ellers skyerne ned 
mod sydøst. Jeg var nødt til at 
sigte mod Billund, da jeg ikke 
kunne regne med at komme 
udenom tragten. Næste boble 
blev fanget lige vest for Arn
borg i 450 meters højde, hvor 
der lå et andet fly og viste mig 
den. Tak for det! Herefter gik 
det videre over Billund under 
ret udkagede skyer ned lidt før 
Vejen, hvor jeg blevforsigtig og 
tog et par hundrede meter i en 
2-meter, før jeg vendte Vejen 
(to gange - jeg kom op at slås 
med Finn Christensens kame
ra, som jeg havde lånt fordi jeg 
havde glemt at få film i mit eget. 
Tak alligevel, Finn!). Efter Ve
jen ramte jeg så endeligt en or
dentlig boble, der tog mig op 
fra 750 meter til 1.500 meter 
med 2,5 m/s i snit. 

Herfra ville jeg gerne have 
lov til at gå direkte mod Ham
mer, men det ville Billund ikke 
høre tale om - de havde åben
bart en del trafik. Jeg blev der
for nødt til at tage endnu en 
boble syd for Vandel, og heref
ter gik det via Billund direkte 
mod Hammer. 

Sådan tilbringer man ofte alt for meget tid ved svæveflyvekon
kurrencer. Det danske vejr er nu noget helt specielt at flyve i! 



Den lettere brugte ASW-20 med transportvogn på Hammer svæveflyveplads. 

Slutglid 

Jeg havde igen kigget forkert 
i rekordlisterne og mente, at 
man skulle over 100 km/t for 
at slå minimumskravet for en 
nu danmarksrekord (kravet var 
faktisk 90 km/t). Da jeg starte
de på slutglidet kunne jeg se, 
at jeg ville komme til at bruge 
et par minutter for meget - og 
det var da lige godt satans ef
ter sådan en tur! Så VV fik hvad 

den kunne trække på slutglidet 
- men jeg skal hilse Bo Bruns
gaard og sige, at ifølge EW
loggeren tærsklede jeg faktisk 
hjem i 40 meters højde. Så 
mælkebøtterne var slet ikke i 
fare ... 

De to sidste ben var fløjet 
med 108 og 111 km/ti snit, så 
sammenlagt blev hastighe
den på opgaven godt 98 km/t. 
Til danmarksrekorden er det 

imidlertid kun trekantdistan
cen, der medregnes (man får 
ingen bonus for at starte midt 
på benet - fornuftigt nok), så 
her lyder hastigheden på 96,3 
km/t. 

Snitstiget på turen var iføl
ge EW-loggeren kun på 2,2 m/ 
s. Ifølge ASW-20'erens hastig
hedspolar skulle dette kun gi
ve en rejsehastighed på godt 
90 km/t - så noget har jeg da 

vundet ved at følge skygader
ne. Selvfølgeligt specielt på 
benet fra Holstebro til Vejen. 
Hvis bare alle benene var gået 
lige så godt (drømme kan man 
jo altid). 

Hvis jeg skal summere op 
tør jeg godt vædde med, at 500 
kilometer rekorden bliver slået 
i år - men 300 km trekanten 
kan måske stå til næste år. Vi 
får se... • 

JEPPESENS 60 års IFR-erf aring skaber tillid! 
FS-200 F~y simulator 
Jeppesen FS-200 giver en meget præcis oplevel
se af det rigtige flys opforsel I lufien og en næsten 
!otograf1sk gengivelse af instrumentpanelet. 

FS-200 PC-simulatoren er helt fri for de takkede 
linier og hakkende bevæge!ser kendt fra tidligere 
simu,atorer. 

Takket 'lære ny programmenngsteknik reagerer 
instrumenterne pa skærmen pa pilotens instrukser 
med en 1æ,m bevægelse og giver en meget natur
tro gengivelse af ngt1~Je fly1nstrumenter. 

SVG/l.- skærmgraf1kken i 256 farver gor billedet 
meget livagtigt. Sa nar du sætter dig ved rattet har 
du overblik over et komplet sæt instrumenter. der 
ligner og virker som rigtige flymstrumenter. 

FS-200 fas i to udgaver. der begge indehotrJer fol 
gende: 
Programdisketter. Jeppesen NavData Europa 
database. FS-200 instruktionsbog og ovelseshæf
te. Jeppesen Flight Time Videokassette (Jeppe
sen Approach Charts) og Jeppesen plr111læg
n1ngskorl 

'~JEPPESEN~ 
• • A TIMES MIRROR COMPAf!Y 

Basic udgaven indeholder kontrolboksen III 
, radio-. iiav1gat10nsudstyr mm. 

Den avancerede udgave indeholder 
en udvidet udgave af kontro!bohsen. 

bl.a. med andre motorkontrolhandtag. 

:~~- -)·, 
. ' . . . 

Kontakt KDA for demonstration, 

---~, 
1 

• I ~:.--- om PC-krav m.v. 
- ' - priser, samt yderligere oplysninger 

KDA Service . Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde ~ ~ 
Tlf. 46 14 15 00. Fax 46 191316. e-mail kda@post8.tele.dk autoriseret Jeppesen forhandler! 
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Verdens mest avancerede 
computerspil 
Tekst og billeder N.M. Schalffel-Nielsen 

Flyvestation Aalborg har taget verdens mest 
avancerede 'computerspil' i brug. Det der er 
tale om, er den nye F-16 simulator. Vi stod bag 
ved premierløjtnant T.M. Christensen (MET) 
medens han tog en tur rundt i de norske fjor
de. Grafikken var så imponerende, at maven 
helt automatisk gjorde en smule oprør under 
de voldsomme manøvrer, uanset fødderne var 
plantet solidt på gulvet. 

Det er dagen efter man fejrede 
det endelige check og ibrug
tagning af flyvestationens nye 
F-16 simulator, i det daglige 
bare kaldet SIM. Hele bygnin
gen dufter af frisk maling. SIM 
bor sammen med Afvisnings
beredskabet, midt mellem 
Eskadrillerne 723 og 726. Le
deren af SIM, oversergent 
Bjarne Urup viser rundt og for
klarer om det utroligt spæn
dende værktøj han og hans fire 
medarbejdere har fået ansva
ret for. Der er lidt tomt i enkelte 
af rummene, men det er fordi 
de sidste møbler endnu ikke er 
kommet. Det var vigtigere at få 
SIM i gang. 

Lever op til MLU 

Den nye SIM lever, næsten, op 
til, hvad en MLU opdateret F-
16 kan. Når næsten kommer 
ind, er det fordi der endnu 
mangler enkelte komponenter 
at blive bygget ind i SIM. Cock
pittet i SIM er analog med, 
hvad der findes i en opdateret 
F-16. -Der er dog enkelte 
knapper, som bare sidder der, 
men ingen funktion har, forkla
rer Urup, men de skal være 
der, så piloten oplever cockpit
tet, som det ser ud i virkelig
heden. 

-Skulle I ikke have to SIM? 
-Jo, og den anden er også 

på vej. Her har du rummet, 

hvor den skal stå. Vi har malet 
væggene sorte med refleksfri 
maling. Det betyder, at når pi
loten sidder i SIM, så ser han 
kun billedet foran sig. 

Og hvilket billede! Vi går ind 
og kigger, medens premierløjt
nant Thomas Møller Kristen
sen (MET), Eskadrille 723, 'fly
ver' en tur hen over Flyvestati
on Aalborg, eskadrillerområ
der, hangarer, shelters - det 
hele er der. 

I rummet udenfor cockpittet 
sidder instruktøren, flyverover
konstabel M.M. Christensen. -
Der ramte du 80 meter ved si
den af toget, konstaterer han 
tørt, da MET forsøgte at ram
me et tog med et missil. Han 
forklarer, at han kan sætte en 
stort set hvilken som helst mis
sion op til piloten. Indtil 64 for
skellige fly, jord-til-luft missil
batteriet og alskens andet 
kram kan lægges ind i missio
nen. At der også kan foretages 
lufttankningsøvelser er indly
sende. -Samtidig er det jo 
nemt, siger Christensen, når 
man kan 're-loade' ham med 
fire nye AMRAAM missiler, 
medens han er i luften. -Den 
slags sparer tid, siger han med 
et smil. 

Datakraft 

Flyverspecialist K.H. Juhl for
tæller os om den datakraft, der 
skal til for at skabe billederne 
på de tre skærme foran piloten 
plus det, der går med til 'flyet'. 
Selve 'kassen' der indeholder 
processorerne fylder ca. 1,5 m2 

og er 1,3 m. høj. Juhl fortæller, 
at den tilsvarende datakraft i 
den gamle SIM på Flyvestati
on Skrydstrup fylder 25 m2 , 

men så kan den til gengæld ik
ke nær så meget. 

-For at folk kan forstå, hvor 
megen datakraft det her hand
ler om, siger Juhl, så skal du 
forestille dig noget der ligner 
24 stk. Pentium 200 PC'ere. 
Fyren der har et RAM-lager på 
1 GB, og to harddiske på hver 
4,3GB. 

Stort Fremskridt 

MET fortæller, at den nye SIM 
er en stor forbedring. Han har 
selv været i USA for at teste ud
styret inden det kom til Dan
mark. To gange har han og 
Urup været med til at udsætte 
modtagelsen, fordi der fortsat 
manglede ting i programmet, 
som var specificeret i opgaven, 
men ikke udført. MET har'fløjet' 
80 timer i SIM, -Hvad der næs
ten var ved at give mig sidde
sår, siger han, inden udstyret 
blev frigivet til afskibning til 
Danmark. 

-Selvfølgelig kan en SIM al
drig blive en erstatning for rig
tig flyvning, siger MET, -Men 
det er et utroligt godt redskab 
i uddannelsen og et godt sup
plement. Jeg kan for eksempel 
planlægge min flyvning hjem
me i eskadrillen. Lægge den 
ind i boksen, og gå herover og 

Her sidder pilotens 'onde ånd', 
flyveroverkonstabel M.M. Chri
stensen, tidligere Flyvestation 
Skagen. Han kan skabe alle de 
ubehagelige situationer, der 
kan opstå underflyvningen. Det 
er også ham, der tørt bemær
ker: -Det missil var en forbier! 
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Premierløjtnant Thomas Møl
ler Kristensen (MET), Eska
drille 723, i færd med at lægge 
an til landing på Flyvestation 
Aalborg. Grafikken i den nye 
simulator er virkelig overbevi
sende. 

gennemflyve flyvningen flere 
gange inden jeg tager af sted 
på den rigtige flyvetur. På den 
måde kan jeg forhøje udbyttet 
af den dyre flyvetime betyde
ligt. Det er også vigtigt, at vi 
kan træne lavflyvning, våben
aflevering og meget andet. 

Selvfølgelig har vi ikke helt 
samme respekt for atflyve SIM, 
som når vi sidder i en F-16. 

Det havde han tidligere de
monstreret, da skærmen under 
en flyvetur i fjeldene i Norge 
pludselig blev helt rød. Hans be
mærkning var dengang, -Nå! 
det var vist stop! 

Godt samarbejde 

Oversergent Urup understre
ger gang på gang det gode 
samarbejde man har haft med 
Flyvsmaterielkommandoen 
og firmaet Raytheon, som har 
fremstillet SIM efter de danske 
ønsker. Her har ingeniør og tid
ligere flyveroverkonstabel ved 
Elektronikværkstedet på Fly
vestation Aalborg, Henning Ki
bernich, F-16 Sektionen i Fly
vematerielkommandoen spil
let en vigtig rolle. Han har væ
ret med fra dengang man be
sluttede at foretage MLU på de 
danske, norske, belgiske og 
hollandske F-16. 

-En ny SIM varet musti for
bindelse med opdateringen af 
flyene, fortæller han. Det blev 
en lang og trang vej, hvor både 
Lockheed og USAF var invol
veret. 

Problemerne blev imidlertid 
så store, at Danmark gik ene
gang og fik Raytheon til at 
komme med et tilbud, som 
levede op til kravsspecifikati
onerne og som man kunne be-

Oversergent Bjarne Urup i 
samtale med den amerikan
ske ingeniør fra leverandøren 
af simulatoren Raytheon, som 
har været med under hele 
indtasningen. 
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tale. -Det var meningen, at SIM 
skulle have været færdig før de 
første fly rullede ud, siger Ki
bernich, det lykkedes ikke på 
grund af de mange omveje. -
Det har været en lang og ar
bejdsom proces, siger han, 
derfor er det også en glæde at 
få den indenbords og komme 
i gang med uddannelsen. 

Hektisk periode 

Vi fik et glimrende indtryk af, at 
den sidste tid har været hek
tisk. 

-Vi har haft svært ved at 
overholde arbejdstidsreglerne 
i denne periode, siger Urup. Da 
de fem tons stod her i 13 kas
ser, var det ikke så lige en sag 
at få dem ind. Uanset hvem vi 

henvendte os til på flyvesta
tionen, så fik vi al den hjælp vi 
havde behov for. De to ameri
kanske ingeniører, som tager 
sig af henholdsvis hard- og 
software, kender ikke til at gå 
hjem klokken halv fire. Og vi 
andre var så optaget af projek
tet, at vi heller ikke kunne gå 
hjem. 

De fem mand på SIM har 
alle søgt dertil og kommer fra 
hele Jylland med Skagen og 
Skrydstrup som den henholds
vis nordligste og sydligste be
grænsning. Alle syntes opslugt 
af "vidunderet" og af at få det 
bedst mulige ud af det. 

Tilbage står en 90 dages 
prøveperiode på den nuvæ
rende SIM, når de er gået, skal 
alle småfejl være rettet. Til den 

tid kommer der endnu een, og 
så kan man begynde forfra, og 
til den tid kan piloter træne luft
kamp en mod en. 

Hvis der bliver penge til tre, 
skal den sidste til Flyvestation 
Skrydstrup. Bliver der ikke 
penge, så må Aalborg sige far
vel til den ene af de to. 

-Sker det, betyder det kun, 
at man stadig kan flyve mod 
hinanden, det er kun et spørgs
mål om forbindelser (lysleder
kabler), siger Urup. 

Det var en spændende op
levelse at flyve med i en F-16, 
uden at sidde i flyet, og allige
vel have fornemmelsen af de 
voldsomme kræfter der er i 
gang når man bevæger sig 
gennem luftrummet med Mach 
0.9. • 



Tekst og foto: Ole Steen Hansen 

Man fører Ikke regnskab med alle de ture, man 
kører I en Jeep. TI/svarende eksisterer der hel
ler Ikke detaljerede optegnelser over alle de 
flyvninger OY-DSZ foretog ved RAF. A/1/gevel 
er det muligt at give et Indtryk af opgaverne, 
den lille warblrd fra. Staunlng engang udførte. 

Taylorcraft Aeroplanes (Eng
land) Ud. blev oprettet i no
vember 1938 for at licensbyg
ge det tosædede amerikanske 
Taylorcraft privatfly på licens. 
Flyet var konstrueret af C. G. 

Taylor, der nogle år tidligere 
havde konstrueret den legen
dariske Piper Cub og minder 
meget om denne, men havde 
sæderne ved siden af hinan
den. 

Model A havde en 40 hk 
Continental A-40 motor, model 
B 50 hk Continental A-50, men 
i den engelsk-byggede udgave 
anvendtes Lycoming 0-145 
på 55 hk (Taylorcraft C, senere 
Plus C) eller 90 hk Cirrus Minor 
(Taylorcraft D). 

Allerede i april 1939 var pro
totypen til den engelske version 
færdig, og i løbet af sommeren 
1939 blev der leveret 22 Model 
C til flyveklubberne mv. i Eng
land. 

Krigen forhindrede, at de 
otte færdigbyggede Plus D 

kom i civilt brug, inden RAF 
overtog dem og gav dem be
tegnelsen Auster I. Nogle af 
flyene blev brugt til forbindel
sesflyvning i Frankrig, mens 
andre blev brugt til forsøg med 
artilleriobservation fra små fly. 

Forsøgene tegnede loven
de, og kampene i Frankrig vi
ste, at RAFs større observa
tionsfly Westland Lysander 
med en motor på 890 hk, fuld
vægt på næsten 3 tons og ma
skingevær til forsvar ikke kun
ne overleve ved fronten. 

RAF besluttede derfor at 
forsøge sig med små fly til ar
tilleriobservation og bestilte 
100 Taylorcraft Auster I. OY
DSZ blev produceret som en 
del af denne ordre i 1942 og 
fik serienummer LB314 i RAF. 

654 AOP Squadron 

Den 19. september 1942 blev 
LB314 leveret til 654 AOP 
Squadron, der fløj fra den lille 
og hastigt opførte flyvebase 
Firbeck vest for Sheffield. Bog-

OY-DSZ skal håndstartes, da 
flyet aldrig har haft startmotor. 
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staverne AOP står for Artillery 
Observation Post og refererer 
til flyenes rolle som luftbårne 
udkigsposter. 

Eskadrillen var en af flere, 
der trænede for at opnå fuld 
operationel status og var i 
1942 i fuld gang med at skifte 
sine Tiger Moths ud med Au
ster I. To måneder senere flyt
tede LB314 med eskadrillen til 
Bottisham ved Cambridge. 
Mens LB314 blev brugt her, 
blev typen Auster I anvendt 
operationelt til artilleriobserva
tion for første gang. 

651 AOP Squadron var ud
set til at operere med de allie
rede styrker under Operation 
Torch - landgangen i fransk 
Nordvestafrika. De første trop
per kom i land den 8. novem
ber, mens 651 Squadron med 
sine otte Austers først landede 
fire dage senere. 

Der var endnu ikke den helt 
store forståelse for, hvor nytti
ge Austerne kunne være. Det 
skulle dog hurtigt vise sig. Den 
engelske hær rykkede østpå og 
kom i kamp med det tyske Afri
kakorps. 

Austerne blev benyttet til 
mange slags opgaver under 
kampene -artilleriobservation 
både om dagen og om natten, 
forbindelsesflyvning og efter
søgning af enheder strandet 
bag fjendens linjer. 

En dag var en Austerpilot 
ude for at fem Focke-Wulf 190 
pludselig angreb som lyn fra en 
blå himmel. Heldigvis nåede ar
tilleristerne på jorden at advare 
ham et par øjeblikke før, det ville 
have været for sent. Piloten 
dykkede sin Auster ned i en 
snæver slugt mellem bjergene 
og cirklede stejlt. De fem tunge 
jagere kunne ikke følge ham 
derned, og da Austeren så ud 
til at ville blive med at flyve 
cirkler, lod de den til sidst i fred. 

Til Skotland 
Hjemme i England havde Tay
lorcraft udviklet Auster 111 med 
stærkere motor og flaps, så det 
var lettere at starte og lande på 
alskens uforberedte pladser. 
654 Squadron begyndte at ind
fase denne type, som den se
nere tog med sig til Afrika, og 
LB314 var herefter en kort tid 
hos en vedligeholdelsesenhed 
(47 Maintenance Unit). 

Allerede den 9. februar 1943 
blev maskinen leveret til 652 

AOP Squadron, der fløj fra ba
sen Dumfries i Sydvestskot
land. Eskadrillen trænede her 
samarbejde med artilleri, men 
deployerede den 19. februar 
1942 til Sawbridgeworth ved 
Harlow i Sydengland. Man 
brugte to dage på turen og 
overnattede på Doncaster i 
Yorkshire - en af Englands helt 
gamle flyvepladser. 

I perioden 1.-10. marts var 
eskadrillen tilbage i Skotland, 
hvor den fløj under kommando 
af 11 Corps Royal Artillery. Es
kadrillens samlede flyvetid ved 
denne øvelse var 190 timer, 
hvor Austerne fløj både forbin
delsesflyvninger og artilleriob
servation. 

På øvelser opererede LB314 
som en del af en lille enhed ud
styret med et fly, en lastbil og 
en jeep. Piloten var altid artil
leriofficer fra hæren, mens de 
to teknikere, der vedligeholdt 
flyet, var fra RAF. De to sidste i 
gruppen var en chauffør og en 
signalmand fra hæren. Disse 
fem mænd med fly og køretø
jer fungerede som en selv-
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stændig enhed, der opererede 
i nærheden af de batterier, som 
de fungerede som øjne for. 

Mens LB314 var ved 652 
Squadron var eskadrilleche
fen fra 651 Squadron hjemme 
i England for at berette om sine 
erfaringer med Auster I i Nord
afrika. Der er næppe tvivl om, 
at piloterne har hørt efter i ti
men I Også 652 Squadron be
gyndte snart at indfase Auster 
111, og LB314 blev atter sendt 
videre til en ny eskadrille. 

656 AOP Squadron 
Den 20. marts 1943 kom LB314 
til basen Stapleford Tawney 
nordøst for London, hvor 656 
AOP Squadron netop var be
gyndt at operere fra. Denne 
eskadrille havde tidligere væ
ret baseret i East Anglia, hvor 
den havde erfaret, hvor kraftig 
slipstrømmen fra en firemoto
ret bombemaskine kunne væ
re - ved et lowpass havde en 
Short Stirling nemlig blæst en 
Auster om på ryggen I 

Eskadrillens dagbog fra 

denne periode er fuld af be
skrivelser af øvelser i både 
Wales og Nordengland, hvortil 
fly deployerede. Eskadrillen 
lavede også forsøg med en ny 
mikrofon og nyt radiogrej. Pilo
terne have speciel tilladelse til 
at flyve så lavt som de lystede 
og måtte lande hvor som helst. 

E. W. Maslen-Jones, der i 
dag lever i bedste velgående i 
Sydengland, var i denne peri
ode pilot ved 656 AOP Squa
dron. Han rejste siden med es
kadrillen til Burma og kæmpe
de her til krigens slutning. De 
barske oplevelser i Fjernøsten 
har han levende beskrevet i 
bogen Fire By Order, der ud
kom i 1997. 

Han fløj sandsynligvis 
LB314 under sin træning, men 
det er ikke muligt at fastslå det 
med 100% sikkerhed, da han 
mistede sin logbog i Burma. 

I sin bog påpeger han, hvor 
vigtigt det var at træne så 
meget flyvning i lav højde. Ved 
fronten var en Austers eneste 
forsvar at manøvrere sig ud af 
problemerne. 

På Dansk Veteranflysamling kan man se den anden Auster I på dansk register, nemlig OY-DSH, 
ex LB381 ved RAF. Her er flyet netop blevet tanket under KZ-rally 98. LB381 er malet i lidt mere 
autentiske nuancer end LB314 og har den korrekte kokarde på oversiden af vingen. 

OY-DSHs historie ligner på mange punkter OY-DSZ. Flyet har således også gjort tjeneste ved 
43 OTU. I månederne omkring årsskiftet 1943/44 var OY-DSZ og OY-DSH opmagasineret samtidigt 
ved 20. Maintenance Unit - begge fly efter at være blevet reparet hos Taylorcraft efter uheld. I en 
periode på 16 dage i februar 1944 fløj OY-DSH ved kommunikationsflighten, der betjente 
hovedkvarteret for 2nd Tactical Air Force, som havde kommandoen over de taktiske luftstyrker, 
som deltog i befrielsen af Europa (bl.a. 83 Group). Derudover har OY-DSH været brugt til træning 
ved ADP-eskadrillerne 664, 665, 666, før disse blev sendt til fastlandet i krigens sidste år. Efter 
krigen fløj OY-DSH hos Wiltshire Flying Club og var også på tysk register inden den kom til 
Danmark. 



Der skulle også manøvre
res ihærdigt, når den lille ma
skine fløj rundt mellem trætop
pene og fandt mål for artilleriet. 
Piloterne bar ikke faldskærm 
og flyene var naturligvis ube
væbnede. De mange trænings
flyvninger, der blev udført med 
LB314 har uden tvivl reddet 
mange piloters liv. 

I krig 

Da også 656 Squadron gik 
over til Auster 111, blev LB314 
overført til 43 OTU (Operatio
nal Training Unit), der uddan
nede hovedparten af de artil
leriofficerer, der gjorde tjene
ste som piloter på Austers un
der krigen. Det var ved 43 OTU 
de blev trænet i operationel 
flyvning, inden de kom videre 
til en eskadrille. 

Ved 43 OTU kom LB314 ud 
for et uheld i juli 1943 og blev 
repareret i løbet af efteråret. 
Der var ikke længere det store 
behov for Auster I, så LB314 
blev nu overført til en vedlige
holdelsesenhed, hvor den var 
opmagasineret i lighed med 
mange andre Auster l'ere. 

Vi skal helt frem til somme
ren 1944, før der igen blev bud 
efter flyet. De allierede styrker 
var gået i land i Normandiet 
den 6. juni. Landgangen havde 
været en succes - vel så stor 
en succes, at eftertiden har 
været tilbøjelig til at overse, 
hvor hårde de efterfølgende 
kampe var. Da LB314 kom til
bage i aktivtjeneste den 30. ju
ni, kæmpede en million tyske 
og allierede soldater langs en 
frontlinje, der blot var 160 km 
lang. Der ville gå endnu næs-
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ten to måneder, før den tyske 
hær i Normandiet var ned
kæmpet. 

LB314 kom i denne periode 
til at flyve ved 83 Gro up Com
m u n ica tio n Squadron (83 
GCS). 

Denne eskadrille kan kal
des 83 Groups private luft
fartsselskab. 83 Group bestod 
af en lang række mobile enhe
der, der på dette tidspunkt stort 
set alle var etableret på flyve
pladser i Normandiet (grup
pens aktiviteter vil blive be
skrevet i en særskilt artikel). 83 
GCS opererede dog dels fra 
basen Thorney Island på den 
engelske kanalkyst og dels fra 
pladser i Normandiet. 

Eskadrillen var udrustet 
med Spitfires, Proctors, Aus
ters og tomotorede Ansons. 
Dens opgaver var mange lige 
fra taxaflyvning med engelske 
officerer, tilfangetagne højtstå
ende tyske officerer og sårede 
engelske soldater til flyvning 
med journalister, der skulle ud 
at se flyvende V1 -bomber fra 
luften. Flyvninger over Kanalen 
blev hovedsagelig udført med 
Ansons, der gerne have en 
Spitfire med som eskorte. Aus
ters blev brug til kortere flyvning 
i England og Frankrig. I Frankrig 
udførte eskadrillens Austers 
forbindelsesflyvning, flyvning 
med journalister og recognose
ring for hæren. Der blev fløjet i 
al slags vejr og ikke altid fra de 
nyanlagte flyvepladser. 

Desværre lader det sig ikke 
gøre at fastslå med 1 00% sik
kerhed, at LB314 var i Nor
mandiet sommeren 1944. Fly
et kan meget vel have været 
der, men skulle det ikke være 

tilfældet, har den naturligvis 
alligevel været med til at støttet 
operationerne hos 83 Group 
gennem forbindelsesflyvnin
gerne i England. 

Sidste deployering 

Den 17. august - få dage før fæl
den lukkede sig om den tyske 
hær ved Falaise - blev LB314 
overført til 83 Group Support 
Unit på basen Bognor tæt ved 
den engelske kanalkyst. Enhe
dens dagbog for denne periode 
handler om sportkampe, delta
jer om løn og orlov samt mere 
eller mindre dramatiske begi
venheder med fly, der tilfældigt 
kom forbi. Eksempelvis styrte
de en Typhoon ned i en nærlig
gende sø under en formations
øvelse, mens en anden Typ
hoon et par dage senere kørte 
ind i en cykel på basen! 

Dagbogen bærer præg af, 
at de fleste piloter ved enhe
den ikke havde andet at fore
tage sig end vente. 83 Group 
Support Unit var stedet, hvor 
piloter fra de operationelle træ
ningsafdelinger var en kort tid, 
inden de blev fløjet videre 
Frankrig og overflyttet til eska
driller, som manglede erstat
ninger for nedskudte piloter. 
LB314 har altså været brugt til 
denne trafik. 

Taylorcraft Plus D 

Motor: ........... 90 hk Cirrus Minor 

Spændvidde: ................ 11 ,00 m 
Længde: ......................... 7, 1 O m 
Tornvægt: ........................ 450 kg 
Maksimal startvægt: .. ..... 635 kg 
Rejsehastighed: ............... 92 kis 
Stan hastighed: ................ 36 kis 
Max. flyvehøjde: .......... 11.800 ft 
Max. stigehastighed: .. 860 It/min 
Rækkevidde: ...... ........... 290 nm 

OY-DSZ fotograferet til KZ
Rally i 1998. 

LB314s sidste deployering 
i RAF foregik den 10. septem
ber 1944, hvor den kom ti l den 
travle base Llanbedr i Wales. 
Her må man formode, at den 
har været brugt af basens 
egen flight. 

Civilt fly 

Efter krigen blev LB314 en af 
de 58 Auster I, der blev solgt 
til civilt brug under navnet Tay
lorcraft Plus D. Den kom først 
til Lancashire Aeroclub og blev 
siden solgt til Tyskland. 

Her endte flyet efterhånden 
med at stå som (stort set) vrag 
i en hangar på flyvepladsen 
Egelsbach syd for Frankfurt 
Lufthavn. Heldigvis blev det op
daget og købt af Vagn Stevn
hoved fra Grenå. Det blev hen
tet hjem til Danmark i en lastbil 
fra firmaet Thorfisk, og flyet an
kom netop den dag i april 1972, 
hvor Vagn indviede et nyt mo
torcykelværksted. 

Her blev flyet restaureret og 
de nødvendige tilladelser 
indhentet, så det kunne kom
me til at flyve i sine gamle mili
tærfarver. Flyet skulle have 
haft registreringen OY-DSB, 
men da Vagn (efter eget ud
sagn) er "statsfjendsk" mente 
han bestemt ikke, at han kun
ne tåle at flyve med den regi
strering. Det blev derfor som 
OY-DSZ, flyet kom på dansk 
register. 

OY-DSZ har haft flere dan
ske ejere og har været til Au
stertræf i England med dansk 
reg istering. Nu er OY-DSZ 
hjemmehørende i Stauning, 
hvor det ejes af Verner Kirke
gaard, Ove Linaa og Magnus 
Bech. Flyet flyver på standard 
luftdygtighedsbevis og lever 
en aktiv ti lværelse som før
tidspensionist (det holder sig 
artigt under 200 timer om året) 
med både lokale småture og 
længere udflugter til f.eks. En
delave. 

Den gamle kriger vandt ik
ke Anden Verdenskrig helt på 
egen hånd, men OY-DSZ var 
en af de millioner af små skru
er i det meget store maskineri, 
der knuste den tyske hær i Nor
mandiet sommeren 1944. Ab
solut et interessant fly at have 
på det danske register! • 



Farnborough 
International 

Nye MiG-29 versioner 
En af de førende russiske flyfa
brikker er MAPO MiG, der blev 
oprettet i 1995 ved sammen
lægning af MAPO, Moscow Air
craft Production Organization, 
og det af Mikoyan og Gurevitch 
oprettede konstruktionskontor 
(MiG). Den er fortsat statsejet 
og har ca. 25.000 medarbejde
re 

MAPO MIG, der kan føre sin 
historie tilbage til før Første 
Verdenskrig, har fremstillet 
omkring 25.000 fly af ca. 40 
forskellige typer, heraf ca. 
1.200 MiG-29 (NATO melde
navn Fu/crum) siden 1983. 

Som i den vestlige verden 
må man også i Rusland leve
tidsforlænge og modernisere 
sine ældre fly. På dette års 

Farnborough Air Show viste 
MiG-MAPO således en mo
derniseret udgave af Fulcrum, 
MiG-29 UBT, ettosædet langt
rækkende multi-role fly sam
men med en MiG-29 SMT, en 
opdateret ensæder, også den 
med forlænget rækkevidde. 

MiG-29 UBT har to nye ra
darer, en der opererer i milli
meter båndet, en i centimeter
båndet. I det bageste cockpit 
er der tre flydende krystal dis
plays, 15 x 20 cm, til brug ved 
angreb på jordmål og til rekog
noscering. 

De to fly fløj non-stop fra 
Moskva til Farnborough, en 
strækning på 2.900 km, og 
havde ved landingen ca. 1.000 
kg brændstoftilbage, hvilket un-

Tatarisk helikopter 
ANSAT fra Kazansky Vertolet
nyi Zavod, Kazans helikop
terfabrik ser helt amerikansk 
ud og kunne såmænd godt gå 
for at være en Bell helikopter 
- men den kommer altså fra 
tatarernes russiske "underre
publik". Motorinstallationen er 
dog vestlig, to Pratt & Whitney 
PW206C, hver på 640 hk i 
startydelse. 

Konstruktionsarbejdet be
gyndte allerede i 1993, og mock
ups blev vist på flyudstillingerne i 
Paris 1995 og 1997. Datoen for 
dens første flyvning kendes ikke 
- i hvert fald ikke af denne skri
bent, men det har nok været en 
gang i dette forår. 

I brochuren hedder det, at 
ANSAT har "hingeless" hoved
og halerotornav, blade af kom
posit og "electric remote con-
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trol system" - terminologien 
ude på stepperne er ikke helt 
den samme som den vi anven
der. 

KazanANSAT 

To 640 hk Prat! & Whitney 
PW206C 

Rotordiameter ................ 11,50 m 
Total længde .................. 13,n m 
Højde ................................ 3,44 m 
Normal fuldvægt ........... 3.000 kg 
Max. fuldvægt ............... 3.300 kg 
Max. betalende last, 
indvendig ...................... 1.000 kg 
udvendig ...................... 3.000 kg 

Max. hastighed .............. 285 km/t 
Rejsehastighed ............. 250 km/I 
Økon. hastighed ............ 140 km/t 
ljenestetophøjde ........... 6.000 m 
Flyvestrækning ................ 520 km 

# 

derbygger russernes påstand 
om at færgeflyvestrækningen 
er 3.400 km, skriver Aviation 
Week. 

Samme udmærkede tids
skrift oplyser også, at forsøg 
med computermodeller har vist 
at MiG-29 SMT har 6,5 gange 
større kampeffektivitet i lang
distance luftoverlegenheds
rollen og otte gange i jordmåls
rollen end grundudgaven. 

Flyveprøverne af MiG-29 
SMT er afsluttet, mens de for 
MiG-29 UBTfortsættertil april. 
Det russiske flyvevåben har 
bestilt 20 MiG-29 SMT, men 
regner med at modernisere 150 
-180, og desuden 120 UBT. 

Desuden venter fabrikken 
en betydelig eksport. En tals-

Den kan tage op til ni pas
sagerer "while packed place
ment", men i rollen som "admi
nistrative" er kapaciteten 5-6 
passagerer. Ved transport af sy
ge er der plads til to bårer og to 
ledsagere. 

... 

MiG-29SMT. 

mand for Daimler Benz Aero
space, der samarbejder med 
MAPO MiG-29, siger at brugte 
F-16 har tre gange så høje 
driftsomkostninger - nye 
seks gange! 

SMT og UBT hardeMs vest
ligt avionics udstyr, fra den 
franske fabrik Sextant Avioni
que, der indgår i Thomsom
CSF koncernen. Der erto mul
ti functon displays, 15 x 20 cm, 
head-up display og inertinavi
gationsudstyr, men den fran
ske leverandør planlægger at 
levere det komplette udstyr, 
herunder ildledelsesradar, 
ECM-udstyr og IFF. • 

Og så er det muligt at instal
lere "external sling for lifting 
passengers and cargo into 
cabin". • 

Ansat med Pratt & Whitney motorer. 

.. .... 
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Julen nærmer sig, og hvad ville mere naturligt end at spare lidt pA 
gavebudgettet ved at vinde en bog I FLYVs Julekonkurrence. Om 
man sA vil forære den til sig selv eller andre, er naturligvis helt op 
til en selv. .... 

Gæt hvilke fire typer, fotografen har 1'et delvist med pA sin film. 
Alle er pA dansk register og fotograferet i 1998. 

Send svaret pA et Julekort, sA vi har det med posten den 14. 
december. Send det til: FLYY, LufthavnsveJ 28, 4000 Roskilde. 

De tre første, der trækkes ud med rigtige svar, 1'r ti/sendt et 
eksemplar af Ole Steen Hansens nye bog PRIVATFLY. 



Havarier og hændelser 
Efter Havarikommissionen for Civil Luftfart, Information 11/98 og 12/98. 

Glemsom pilot 
Morane-Saulnier MS 885 
OY-AFH, 
Nr. Asmindrup 16. august 
1998 

Efter at have vasket og efter
set luftfartøjet besluttede far
tøjschefen sig til at flyve en tur. 
Startløbet forløb uden be
mærkninger, og efter ca. 180 
meter kom luftfartøjet i luften. 
Herefter følte fartøjschefen det 
som om luftfartøjet blev brem
set op, hvorefter næsen gik i 
vejret. 

Fartøjschefen bragte luft
fartøjet tilbage til vandret stil
ling, hvorefter han hørte en 
metallisk lyd. Han trak heref
ter gassen tilbage og foretog 
landing. 

Under landingen, der blev 
hård, brød højre understel 
sammen. 

Det blev efterfølgende kon
stateret at luftfartøjet var star
tet med trækstangen monteret 
til næsestellet. 

Der opstod større skader 
på luftfartøjet. 

Intet brændstof 
Jodel D112 OV-AMO den 9. 
maj 1998 
Under en flyvning fra Rolsted 
til Vamdrup begyndte motoren 
at gå ujævnt og tabe ydelse. 
Udførelse af nødproceduren 
havde ingen effekt og piloten 
besluttede at lande i terrænet. 
Efter landingen uden uheld 
kunne der kun drænes 1 (en) 
liter brændstof af flyet. Efter 
påfyldning af 25 liter blev flyv
n ingen fortsat til Vamdrup. 
Piloten havde inden start ale
ne bedømt brændstofbehold
ningen ud fra målerens vis
ning. Han havde her observe
ret at måleren bevægede sig, 
hvilket for ham indikerede at 
der var mere end 13 liter 
brændstof svarende til 50 min. 
Brændstofmåleren (flyderty
pe) viser kun rigtigt under 
vandret flyvning og ophør af in
dikation indtræder, når der er 
max. 13 liter tilbage i tanken. 
Flyvetiden var beregnet til 35 
min. (HCL 13/98). 
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Hangarskibs
landing på Pøl 
Rallye 100ST-D OY-PRL 
den 30. august 1998 

Under anflyvning af bane 06 
fejlbedømte piloten højden så 
flyets haleparti ramte majsplan
terne på en mark beliggende op 
til banen. Ved kontakten miste
de flyet så meget fart, at sæt
ningen - ufrivilligt - blev foreta
get ca. fire meter før banen. Fly
et fortsatte ind på banen, men 
ramte i forløbet en hård kant 
mellem mark og bane. Begge 
hovedunderstel blev herved 
beskadiget. (HCL 41 /98). 

Svævefly 
SF25B 

Under start ramte motorsvæ
veflyet en ujævnhed i banen, 
hvorefter det i et kort øjeblik 
igen blev flyvende. Da motor
svæveflyet igen satte sig på 
banen, var det i en hulning, 
hvorved propellen ramte jor
den med skade på propellen 
til følge. (SV 01/98). 

ASK21 

Under landing blev svæveflyet 
sat så hårdt, at det igen blev 
flyvende. Piloten førte pinden 
frem, hvorved svæveflyet æn
drede flyvestilling, og næse
hjulet ramte banen hårdt. Der 
opstod skader på og omkring 
næsehjulet. (SV05/98}. 

K6E 

I forbindelse med adskillelse af 
svæveflyet efter udelanding i 
en kornmark blev der observe
ret skader på kroppen i områ
det hvor haleplanet er monte
ret. Piloten havde ikke obser
veret noget unormalt under 
landingen. (SV 06/98). 

ASK21 

Under afløbet i forbindelse 
med udelanding på en græs
mark med 15-20 cm højt græs 
ramte svæveflyets hjul et 
brønddæksel. Piloten kunne ik
ke se brønddækslet på grund 
af det høje græs. Der opstod 
skader på og omkring næse
hjulet samt på sideroret. (SV07/ 
98). 

St. Libelle 201 B 
Ved udelanding på en formodet 
græsmark opdager piloten at 
afgrøden er ærter. Piloten valg
te i stedet at lande på en noget 
kortere græsmark til højre for 
ærtemarken. Under afløbet 
ramte højre vinge græsset, 
hvorved svæveflyet ground
loopede. Der opstod skader 
på understel, krop og højre 
vinge. (SV09/98). 

ASK13 
Under øvelse i afbrudt start i 
lav højde udløste instruktøren 
startwiren i ca. fem meters høj
de. Eleven førte pinden hurtigt 
frem, og inden instruktørens 
nåede at ændre svæveflyets 
flyvestilling ramte det jorden. 
Kontakten med jorden blev så 
kraftig at der opstod en mindre 
bøjning af rør for gummiop
hænget til meden og instruk
tøren pådrog sig en skade på 
en ryghvirvel. (SV 10/98). 

DG300 
Efter en hård landing brød un
derstellet sammen med omfat-

tende skader på understellet 
til følge. (SV 11/98). 

ASW24 
Ved en udelanding i Norge 
fejlbedømte piloten landingen. 
Marken havde en hælding på 
ca. 10 grader opad i landings
retningen. Landingen blev så 
hård at der skete skader på un
derstellet samt i området for 
vingebefæstigelse. (SV 12/ 
98). 

St. Libelle 201 B 
Under udelanding i Sverige 
ramte højre vinge noget korn, 
hvorefter svæveflyet ground
loopede. Der opstod skader på 
krop, vingefairing, hjullemme 
og understel. (SV 15/98). 

Dimona 
Under landing fejlbedømte pi
loten placeringen af en udlagt 
startwire. Under sidste del af 
landingsafløbet ramte og løfte
de næsehjulet startwiren, hvor
efter propellen ramte wiren. Der 
opstod skader på propel og mo
torskærme. (SV16/98). • 

AIRBP 

ønsker sine kunder 

og forretningsforbindelser 

en glædelig jul 

og et godt nytår, 

og ser frem til 

et fortsat godt 

samarbejde i 1999! 
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Svar fra Luftfartslægen 
I september nummeret af FLYV rejste Søren B. Nielsen, Lyngby, nogle spørgsmål vedrørende de helbredskrav, 
der er resultat af indførelsen af de fælles-europæiske Joint Aviation Requirements ( JAR) pr. 1. 7. 1999. 

Da jeg har lægelig tavsheds- stilles til certifikatindehavere. tionstiden på rutinesagerne og specialistudtalelser indgår 
pligt kan jeg naturligvis ikke Så det lovmæssige grundlag nedsættes. Samtidig får certi- i beslutningsprocessen, som 
kommentere personsager. I for at indføre Joint Aviation fikatindehaverne den fordel, at fører til en indstilling. Efter AMC 
fald en ansøger ikke forstår el- Requirements er altså i orden. de nu kan certificeres i alle drøftelse fremsendes Luftfarts-
ler ikke er tilfreds med en af- Vi er naturligvis ikke på vej JAA-medlemslandene. tilsynets afgørelse til ansøge-
gørelse og ønsker suppleren- mod tilstande, hvor "et certifi- Jeg er helt enig i, at de sa- ren. Afgørelsen bør naturligvis 
de svar må vedkommende kat kan trækkes i en automat", ger, der ikke er enkle, fortsat være forståelig for ansøgeren 
meget gerne kontakte mig på som brevskriveren anfører. skal være genstand for en be- og derfor lægges stor vægt på 
ny. Man kan i en given sag og- Ideen bag fælles-europæiske handling, hvor man medtager at opfordre alle ansøgere til at 
så give fuldmagt således at jeg helbredskrav er at sikre en alle sagens aspekter. Det be- kontakte i tvivlsspørgsmål, evt. 
har en regulær mulighed for at ensartet, høj grad afflyvesikker- stræber vi os i høj grad på alle- mhp samtale i Luftfartshuset. 
kommentere sagen i FLYVs hed over hele Europa. Til trods rede. Og det vil bestemt også Endelig er der en række mulig-
spalter. Jeg vil imidlertid meget for at man i ICAO-regi i mange være tilfældet efter indførelsen heder for revurdering af afgø-
gerne besvare de konkrete år har arbejdet for ensartede af JAR. Det foreslås at en psy- relse, omdefinering af ansøg-
spørgsmål, der bliver stillet bestemmelser på helbredsom- kolog får fastsæde i AMC. Som ningen og endelig at anke, hvis 
vedrørende bl.a. JAR-koncep- rådet, er der faktisk stadig i dag det er nu, indkalder AMC eks- man er utilfreds. 
tet. store regionale forskelle. perterefterbehovogdetmener Alt i alt synes jeg, at hele 

Joint Aviation Authorities Når de nye "requirements" jeg fungerer udmærket. Der er sagsgangen omkring hel-
(JAA), som Danmark er med- i omfang fylder "et helt ring- bestemtikke mangesager med bredsgodkendelser generelt 
lem af, er en sammenslutning bind" er den væsentligste psykologiske problemer hos fungerer godt og hensigts-
af europæiske luftfartstilsyns- grund at "Manualen" er inklu- certifikatansøgere og dermed mæssigt - både ud fra et læ-
myndigheder. Formålet medor- deret og ikke i en særskilt bog ikke et behov for en fast tilknyt- gefagligt og et retssikkerheds-
ganisationen er at arbejde for som ICAOs manualdel. Det tet psykolog. Ifald der er behov mæssigt synspunkt, og jeg er 
ensartede bestemmelser i betyder ej heller at beslutnin- for psykologisk vurdering kan helt sikker på, at det også vil 
medlemslandene. Når vi i Dan- ger bliver "automatiserede" og ansøgeren ofte selv vælge hvil- være tilfældet efter indførelsen 
mark kan indføre de fælles hel- at der ikke længere er plads til ken psykolog han ønsker at an- af de fælles-europæiske be-
bredsbestemmelser, hænger lægelige skøn. Man kan jo da vendeogdennesvurderingind- stemmeiser. 
det sammen med at luftfarts- også forestille sig at indføre!- går helt naturligt i beslutnings-
lovens §34 bemyndiger trafik- sen af de nye helbredskrav vil processen. 
ministeren til atfastsætte, hvilke betyde, at luftfartslægerne i de I AMC undersøges sagerne 
krav- også f.eks. internationa- enkelte lande får mere tid til de grundigt og ansøgerens even-

Med venlig hilsen 
Susanne S. Panton 
Luftfartslæge 

le, helbredsmæssige krav - der specielle sager, fordi ekspedi- tue It fremsendte erklæringer Statens Luftfartsvæsen 
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GLÆDELIG JUL & GODT NYTAR 
vejledende værkstedstimepriser pr. 1. januar 1999. 

Værksteds timepris A: 450,- kr. Værksteds timepris D: 506,- 1 

Service, vedligeholdelse og reparation af , en motorede non pressuri
sed stempelmotor fly, lette to motorede (under 2730 kg) non pressuri
sed fly. Køre- eller rejsetid, ved afhentning/ bjærgning, eller ifm. repa
ration på fremmed plads. 

Værksteds timepris B: 506,- kr. 

Service, vedligeholdelse og reparation af en motorede pressurised 
stempelmotorfly, en motorede stempelmotorfly over 2730 kg. alle to 
motorede stempelmotorfly over 2730 kg. 

Værksteds timepris C: 542,- kr. 

Alle former for arbejde på Turboprop- og Jetfly. 

Alle former for struktur- lærredsarbejde. Ved svejsning coating 
maling. 
Alle former for Overhaul og reparation af komponenter. 
Ved vurderingsarbejde ifm. køb og salg samt ved opgørelse og vurc 
ring af skader på fly, efter havari. 
Alle former for arbejde der betragtes som en : " Større reparation" el 
"Større modifikation" (ref. BL 1-1) 

Avionic værkstedstime A: 524,

Alle former for modifikation, reparation, vedligeholdelse og installati 
på flyet. 

Avionic værkstedstime B: 602,-

Alt komponentarbejde på elektronikværkstedet. 

Air Service Billund - Air Service Padborg - Air Service Vamdrup - Alice Aviation - AIO lnstrument-Aviatech - Avionics Service Center 
Business Flight Service - CAT Flyservice - Copenhagen Avionics - Danish Aircraft Owners - Danish Aerotech 

Dansk Fly Elektronik - Fly Møller - FO Flyservice - Hangar 5 Airservice - Kalundborg Aviation 
Lite Flite - Muk Air - Midtsjællands Air Service - Klippefly - North West Air Service - Ne~air - N_ordi~ _Av(ation Contractor 



Ny Bell helikopter 

Farnborough 
International 

Der var næsten ingen helt nye 
flytyper på dette års Farnbo
roug h Airshow, og det var 
derfor ærgerligt, at en af de få 
nyheder, Bell 427, nærmest var 
gemt af vejen i den canadiske 
pavillon. 

Dette billede af den nye Bell 427 er ikke taget på Farnborough, 
men i Canada. 

Den canadiske? Hvorfor 
det? 

Jo, Bell 427 kommer fra 
Bell's fabrik i Mirabel i Quebec, 
der fremstiller de civile model
ler. Det er dog kun ca. halvde
len af produktionen, der fore
går i Canada, fx kommer de 
dynamiske komponenter fra 
moderfabrikken i Fort Worth, 
Texas. 

Bell 427 har plads til pilot og 
syv passagerer. Motorinstal
lationen består af to Pratt & 
Whitney PW207D turbinemo
torer, hver på 71 O hk. Den 
hængselløse, firebladede ho
vedrotor er baseret på den, der 
anvendes i U.S. Army heli
kopteren OH-58D Kiowa War
rior, og det samme er tilfældet 
med halerotoren. 

Den første af to prototyper 

for 50 år siden 
16. juli 1948: Prototypen ål Vickers Viscount flyver første gang. 
Viscount er det første turboproptrafikfly, der bliver sat i drift (18. 
april I 953). 

fløj første gang den 11. decem
ber 1997. De flyver hver ca. 40 
timer om måneden, og den 
første seriebyggede, der be
gyndte prøveflyvningerne i ju
ni 1998, er med i certificerings
programmet. 

Bell har over 80 forudbestil
linger på den nye helikopter og 
regner med at levere de første 
i februar 1999. Prisen er ca. 2,2 
mio. USD. 

Rotordiameter .............. 11,28 m 
Total længde ................ 13,07 m 
Højde ............................. 3,49 m 
Tornvægt ..................... 1.581 kg 
Fuldvægt .................... 2.722 kg 
Max. brændstof ................. 719 I 
Max. hastighed ........... 250 km/t 
Rejsehastighed ........... 241 km/t 
Flyvestrækning ........... 663 km/t 
Tjenestetophøjde ..... 13.200 fod 
Flyvetid .......................... 4 timer 

i .august: K.A. Rasmussen, Polyteknisk Flyvegruppe, sætter i Mil 
13 OY-MUX dansk rekord i højdevinding på 3.800 m. 

Flyforsikring 

1. september: Prototypen til Saab J 29 (Den flyvende tønde) flyver 
første gang. J 29 er det første europæiske jetfly med pilformede 
vinger, der går i operaåonel tjeneste {maj 1951). 

9. september: Flygvapnet gæster Værløse med 20 Mustang, 16 
Harvard og tre Junkers Ju 86. 

Sovjetrussiske fly overflyver same dag og igen den næste atter 
Bornholm. Som følge af de mange russiske overflyvninger af øen 
henleder Udenrigsministeriet den sovjettiske regeringsopmærk
somhed på, at overflyvning af dansk territorium kræver forud 
indhentet tilladelse. 

12. september: En S.G. 38 skoleglider havarerer under start fi:a 
Bøtø pga. ombyttede højderorsliner. Piloten, Alben Krøger, om
kommer. 

19. september: Som led i den britiske uge giver seks Gloster Me
teor fra Royal Air Force opvisning ved København (Vand
strandvejen) . 

6. oktober: Efter at have Ilet dispensation fi:a den dagældende 19-
års grænse aflægger Leif Bryde Rasmussen, 18 år, endelig prøve 
til A-cenifikat og bliver dermed Danmarks yngste motorflyver. 
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Vælger De Codan som 
samarbejdspartner 
inden for Fly-, Industri
og Erhvervsforsikring, 
får De professionelle 
rådgivere og konsulen
ter samt en højt specia
liseret stab af teknikere, 
som kan vejlede Dem 
i forbindelse med ska
deforebyggelse og ved 
eventuelle skader. 

Velkommen hos 
Danmarks stærke 
forsikringspartner. 

@dan 
Luftfartsafdelingen 

Gammel Kongevej 60 
1790 København V. 

Tif. : 31 21 21 21 
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ØGER 
Hovedværksted 

0 

Alborg 
Harry R. Madsen: Hovedværk
sted Alborg. 1998, 95 s, 23 x 
16cm. 
ISBN 87-986949-0-1. 

Hovedværksted Ålborg kan 
føre sin historie tilbage til 1952, 
da en lille håndfuld civile me
kanikere blev ansat til at ud
skifte trædepladerne på Glo
ster Meteor, Danmarks første 
jetjager. 

Det foregik i et hjørne af sta
tionsværkstedet. Året efter eta
ble red es Centralværksted 
Nord, det senere Hovedværk
sted Ålborg, i en tidligere Luft
waffe hangar på sydsiden af 
flyvefeltet. 

Bogen skildrer udførligt 
værkstedets tilblivelse, og 
den senere udbygning. I en 
række kapitler, opdelt efter fly
typer, skildres de modifikati
ons- og eftersynsarbejder, der 
udført gennem årene til og 
med F-16 MLU-programmet. 

Det er flyveteknisk historie 
af høj kvalitet. Teksten er sober 
og informativ og der er mange 
billeder. 

Luft- og Rumfartsårbogen 1998-99 
Luft- og rumfartsårbogen 1998-1999. 
Redigeret af B. Aalbæk-Nielsen, Luft
og rumfartstor/aget, Gudme 1998. 208 
sider, 22 x 16 cm. ISBN 87-88396-21-
5. 258, 00 kr. indb. 
Ekspedition: Nyboder Boghandel, St. 
Kongensgade 114, 1264 København 
K. Tlf. 33 32 33 20, fax. 33 32 33 62. 

Årets udgave af Luft- og Rum
farts Årbogen er på gaden og 
den ligner sig selv. 

Det første, der fanger op
mærksomheden, er et usæd
vanlig flot og dramatisk forside
billede af Flyvevåbnets nye 
Challenger fly eskorteret af to 
F 16 fra Flyvestation Ålborg. 

Denne apptitvækker får en til 
straks at se nærmere på indhol
det. 

Årets udgave indeholder 
traditionen tro en række interes
sante artikler hvoraf nogle sær
ligt fortjener at blive fremhævet. 

Bent Aalbæk-Nielsen skriver 
om North Flying A/S, Skandina
viens største taxifly-selskab, -en 
historie, der fører læseren igen
nem et dramatisk forløb i en hård 
branche, hvor North Flying i dag 
er et meget anerkendt flyselskab 
-også uden for landets grænser, 
med en flyflåde på ca. 30 fly ! Der 
flyves både indenrigs taxi flyv
n i ng, ambulanceflyvning og 
langdistance forretningsflyvning 
med både danske og udenland
ske kunder. Selskabet kunne i 
1995 fejre 25 års jubilæum, og 
man står i dag stærkt rustet til 
fremtidens opgaver. 

Landbrugsflyvningen i Dan
mark fra 1948 -93 bliver beskre
vet af Erik Malmmose, en af vore 
mest erfarne landbrugspiloter, 
som var pioner på området. 

Malmmose fortæller meget 
levende hvordan man som land
brugspilot med 110 km/t. snor 
sig uden om el master, hopper 
over hegn og træer, flyver under 
el ledninger og laver snævre 
sving i 1 O -20 meters højde. Det 
er en speciel afart af flyvning, der 
kræver megen selvdiciplin. 

Der fortælles om opgaverne 
og de anvendte fly gennem tider
ne, og i dag er det kun U NI -FLY, 
der flyver en slags landbrugs
flyvning med helikopter. Ud over 
dette, er det en afsluttet æra. 

Bent Aalbæk giver også en 
interessant situationsberetning 
om det europæiske rumfarts
samarbejde, - ESA, før, nu og i 
fremtiden. Hvis man ikke ved 
hvad Giotto, Hipparcos, lso, So
ho og Smart -1 er for noget, kan 
man blive klogere ved at læse 
Aalbæks artikel. 

Hans Kofoed redegør for 
hvad der sker med Flyvemuse
et, efter man lukkede i Billund. 

Der fortælles om den van
skelige beslutningsproces vedr. 
museets fremtid, som er mun
det ud i at man i skrivende stund 
er i fuld gang med den store op
gave med at flytte flyene til Hel
singør, hvor museet for fremti
den vi have til huse i en meget 
stor bygning, der i sin tid husede 
Helsingør Værfts jernstøberi. 
Flyvemuseet er således i dag 
en integreret del afTeknisk Mu
seum. 

N.M.Schaiffel - Nielsen skri
ver om Hærens Flyvetjeneste, -
fra Piper Cub til Fennec, - i glimt 
fra de mange spændende og in
teressante tildragelser og op
gaver gennem mange år. Der 
fortælles om baglæns flyvning 
med Piper Cub, TOW flyvning 
med Fennec helikoptere og nog
le anekdoter fra de mange år bli
ver der også plads til.- Meget un
derholdende. 

Ud over de øvrige artikler, 
rummer bogen naturligvis og
så det store afsnit, Hvad skete 
hvornår - juli 97 - juni 98, hvor 
de vigtigste flyvebegivenheder 
i ind- og udland nævnes. 

Alt i alt, en bog til nogle inte
ressante timer ovenpå juleda
genes strabadser. 

Carsten Jørgensen 

Bogen, der er nydelig trykt 
og indbundet, er ikke i boghan
delen, men kan købes ved at 
sende en check på 62,50 kr. 
og en med 15,00 kr. frankeret 
og adresseret A4 kuvert til 
Hovedværksted Ålborg, Luft
havnen, 9450 Nørresundby. 

~ "~\,\ 
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Lars Bæhrenz Christensen. ~ , 
76 sider illust. farvetr., hft. ..::.. _, 
Læs den før din elev! 
Salq KDA Service 4614 1500, Pris 160,- kr. + fors. 

Privatfly 
Ole Steen Hansen: Privatfly. 
Forlaget Flachs, Holte 1998. 
56 s., 20 x 26 cm. Indb. kr. 
198,00. /SBN87-7826-379-4. 

Pri1rotfly 

En særdeles oplysende, men 
ikke spor tør bog om de dan
ske privatfly, i alt 48 typer- og 
det er vist hvad der er på regi
steret, bortset fra et par muse
umsfly, som luftes en gang el
ler to om året. 

Hver type har fået en side 
med fakta, tekniske data og et 
billede i farver - og alle bille
derne viser dansk-registrere
de fly!. 

Det er i øvrigt forfatteren, 
der selv har taget dem -og de 
er bare dejlige! 

Bogen indledes med nogle 
mere generelle bemærkninger 
om hvad privatflyvning er, 
flyparkens sammensætning 
og hjemmebygning, og der er 
også et alfabetisk index.' 

Og så er bogen en meget 
smuk tryksag. 

En oplagt julegave til dem, 
der flyverselv -og til dem, der 
gerne vil det. 

HK 

Vi fløj for frihede11 

Kjeld Rønhof: Vi fløj for frihE 
Hundested 1996, 355s., 21,5x 1 
indb. ISBN 87-90168-01-1. 
200,- kr., forsende/sesomkostn 
40, - kr. Forlaget Four Stripes, ( 
vænget 21, 3390 Hundested, g, 
74241 08. 

Vi fløj for friheden del 1 og 2 e 
kommet i en ny flot indbundet ud 
med forside i rødt, hvidt og blåt og 
tegninger af Erik Lund »Lue«. 
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En anderledes flytypebog 

Hans A. Schrøder: JEG -EN DRAKEN. 
Flyvevåbnets Bibliotek, Jonstrup 1998. 
122 sider, 24 x 17 cm. ISBN: 87-
982509-7-3. Kr. 198,- incl. moms og 
forsendelse. Den kan bestilles hos 
biblioteket på tlf. 44 89 37 02 eller på 
fax. 44 89 71 11. 

Bogen er anderledes end alle 
andre flytypebøger, idet den er 
skrevet helt igennem i jeg-form 
som om det var selve Draken 
fly nr. A-002, der fortalte sine 
erindringer. 

Denne personificering af et 
ellers koldt og klamt metalfly 
er lykkedes elegant, og man 
følger med interesse hvilke 
piloter, den har mødt og hvor
dan de behandlede den. A-002 
fortæller blandt andet, at den 
første dansker, der fløj den, var 
den 27 årige kaptajn Christian 
Hvidt den 22. juni 1970, -vores 
nuværende forsvarschef. 

mindst er de store modifikati
onsprogrammer på Draken 
gennemgået, dem som bl. a. 
medførte, at Draken kom fuldt 
på højde med F-16, når det 
drejede sig om at ramme mål 
på jorden. 

Denne både factfyldte og 
underholdende bog bærer 
tydeligvis præg af, at forfatte
ren har haft logbøger og andet 
godt kildemateriale om Draken 
til sin rådighed, - og så har det 
vel været inspirerende for ham 
at have netop A-002 stående 
som vartegn lige udenfor Fly
vevåbnets Bibliotek, så han 
kunne gå hen og klappe den 
på næsen en gang imellem. 
Når man læser JEG - EN DRA
KEN, får man helt lyst til at køre 
til Jonstrup og se på selve dy
ret I 

Fritz Krag 

Lærebog i aerodynamisk stabilitet 
M. V. Cook: Flight Dynamics Princip/es. 
Arnold, London 1997. 378 sider, 24 x 
17 cm, ISBN O 340 63200 3. GBP 
24.99. Kan bestilles hos Bookprint U
mited, 39, Milton Park, Abingdon, 
Oxon, OX14 4TD, England. Tlf. 0044 
1235400403, fax00441235821511. 

Dynamisk stabilitet har altid 
været et ret utilgængeligt em
ne indenfor aerodynamikken. 
Og det er det stadig; men nu 
er der endelig kommet en or
dentlig lærebog i det. 

Bogens forfatter forelæser 
til daglig på College of Aero
nautics i Cranfield, og det er al 
ære værd, at han nu har skre
vet Flight Dynamics som støtte 
for eleverne, der før i tiden 
måtte sidde og tage notater fra 
hr. lærers skriverier på tavlen. 

Imidlertid behøver man ikke 
at gå til forelæsningerne på 
Cranfield for at få en god op
fattelse af, hvad dynamisk sta
bilitet er, men det er afgjort det 
sjoveste, for man kommer til at 
flyve i Instituttets Handley Pa
ge Jetstream (billedet på bog-

omslaget), og får demonstre
ret indvirkningen af at ændre 
på flyets og den omgivne lufts 
konstanter og meget andet. 

I bogen anvendes hoved
sagelig SI måleenheder, men 
man slipper ikke helt for fod {ft) 
og den forbandede engelske 
masseenhed slug (14,594 kg). 
For at få det fulde udbytte af 
bogen er det en forudsætning, 
at man er ganske velbevandret 
i matematik. 

Fritz Krag 

Den tekniske side fortæller 
A-002 også meget om: hvilke 
problemer der var med lemme, 
der sprang op under flyvning, 
slidbaner der separerede fra 
dæk under landing og svigten
de bremseskærme. Men ikke 

Det amerikanske Flyvevåbens Historie 
Walter J. Boyne: Beyond the Wild Blue -A History of the U. S. Air 
Force 1947-1997. St.Martin's Press, New York 1997, 442sider, 
24 x 17 cm ISBN 0-312-15474-7. Ca. DKK 400,- i Nyboder 
Boghandel, St. Kongensgade 114, 1264 København K. 

Bogen om det amerikanske 
flyvevåben er skrevet af nu 
pensioneret oberst i USAF, 
Walter Boyne, som har 5000 
flyvetimer bag sig og har været 
direktør for National Air and 
Space Museum i Washington. 
Det er derfor den mest autori
tative bog om emnet, man kan 
tænke sig. Den er redigeret i 
ni hovedkapitler, som hver i
sær nogenlunde dækker i kro
nologisk orden de ni epoker, 
som USAF har været igennem 
i de 50 år. I et antal underka
pitler behandles de emner, der 
helt naturligt trænger sig på fra 
perioden, det være sig lister 
over flytyper i drift, organi 
satoriske forandringer foran le-

diget af opståede krige og kri
ser, piloter bag særlige bedrif
ter, navnkundige generalers 
farverige indflydelse og politi
keres sommetider skadelige 
indblanding. 

Bogen er interessant at 
bladre rundt i, og man kan 
dyrke de emner, der interes
serer en mest; men at læse 
den fra ende til anden orker vel 
de færreste. Derfor er det godt, 
at der findes nogle overskue
lige indekser over USAF mini
stre, stabschefer og andre 
ledende personer. 

USAF's kommandoer (Com
mands) er oplistet i et appen
dix med de vigtigste flytyper og 
baser. Et persongalleri findes, 

.-1 
!-[!_)]( )N) . ( )F 7Jfl. 
L.s. l!H F( )R( F 
I 9-J- 7-- I 9 9 7 

i I ', . 

og en lang kronologisk forteg
nelse over hændelser siden 
1903. Og til allersidst et fyldigt 
stikordsregister. 

Alle disse registre fylder de 
sidste 113 sider af bogen, det 
vil sige en fjerdedel, og det gør 
Beyond the Wild Blue til et 
nyttigt opslagsværk. Man sav
ner dog nogle flere billeder til 
at illustrere den omfattende 
tekst. 

Fritz Krag 
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NAVN 
BO år 

Oberst Henry 
Christensen 
Oberst Henry Christensen, 
der fylder 80 år den 11. decem
ber, blev premierløjtnant i artil
leriet i 1936 og militærflyver to 
år senere, 1946-48 gennemgik 
han Officersskolens ingeniør
kursus og blev derefter chef for 
Flyvematerieltjenestens radio
sektion. 

Fra 1950 til 1953 var han Fly
vevåbnets signalinspektør og 
derefter chef for Flyverstabens 
materielafdeling. Fra 1961 til 
1964 var han chef for Flyvesta
tion Værløse og derefter for Fly
verstabens personelafdeling, 
indtil han i 1970 igen blev sta
tionschef i Værløse. Han blev 
pensioneret i 1973. 

11951 indførte oberst Chris
tensen "lærlingeuddannelsen" 
af frivilligt militært personel in
den for radio-radarområdet (te
lemekanikere) og i 1962 ledede 
han Flyvevåbnets delegation til 
USA for anskaffelse af red
ningshelikoptere (S-61 ). 

Erik Malmmose 

Den første civiltuddannede 
danske trafikflyver Erik Malm
mose, Horne ved Fåborg, fyl
der 80 år den 22. december. 

Malle, som hans venner kal
der ham, begyndte som mo
delflyver og fortsatte som svæ
veflyver. Han fikA--diplom i Løn
struplejren 1938 og senere $

certifikat nr. 86. 
Den 8. januar 194 7 fik han 

A-certifikat nr. 598 og samme 
år B-certifikat nr. 745. 

Den 23. april 1948 udførte 
Malle den første landbrugs
flyvning i Danmark - det var 
med KZ Ill. 

Da han sluttede som er
hvervsflyver i 1976 havde han 
logget 7.472 timer overvejen
de ved landbrugsflyvning i 
Danmark, Sverige og Sudan. 

Malle flyver stadig væk i sin 

VI ØNSKER ALLE 
VORE KUNDER OG 

FORRETNINGS
FORBINDELSER EN 
RIGTIG GLÆDELIG 
JUL SAMT ET GODT 
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Copenhagen Avionics 
Københavns Lufthavn Roskilde, 4000 Roskilde 

Telefon 46 19 11 11, telefax 46 19 00 29 

Piper Cub OY-ECJ fra banen 
ved sin gård. 

Han har kastet sin kærlig
hed på luftskibe og har udgivet 
et byggesæt til Graf Zeppelin. 
Han samling af luftskibsbøger 
er formodentlig Skandinaviens 
største. 

60år 

Generalmajor 
V. D. Nielsen 

J.T. 

Chefen for Flyvematerielkom
mandoen, generalmajor V.D. 
Nielsen, bliver 60 år den 21. 
december og falder dermed 
for Forsvarets aldersgrænse 
efter mere end 40 års tjeneste 
i Flyvevåbnet. 

Viggo Dam Nielsen be
gyndte som mathelev (radio
radartekniker) og blev linjeof
ficer i 1965 efter at have gen
nemgået Flyvevåbnets Offi
cersskole på det første hold, 
der optog ikke-piloter. Herefter 
forrettede han tjeneste ved Luft
værnsgruppen indtil 1970, 
hvorefter han gennemgik elek
troingeniøruddannelse på For
svarsakademiet. 

197 4-76 var han chef for 
Hawk-batteriet i Tune (ESK 
534), hvorefter han gjorde tje
neste i Flyvematerielkom
mandoen til 1980. 

De to følgende år studere
de han i USA ved Naval Post
graduate School og erhverve
de her graden Master of Sci
ence i management. 

Efter fire år som chef for 
Forsvarskommandoens Mate
rielplanlægn ingssektion blev 
V.D. Nielsen i 1986 chef for 
Kontrol- og varslingsgruppen, 
men mindre et år senere blev 
han stabschef ved Flyvertak
tisk Kommando som den før
ste ikke-pilot på denne post. 

Den 1 . januar 1989 blev han 
chef for Flyvematerielkom
mandoen. 

Udnævnelse 

Generalmajor 
L.C. Fynbo 
Flyvematerielkommandoens 
nye chef, generalmajor Lars 
Christian Fynbo, er 51 år og be
gyndte sin militære karriere 
som værnepligtig på Flyvesta
tion Ålborg i 1966. 

Han gennemgik Flyvevåb
nets Officersskole 1971-1975 
og forrettede derefter tjeneste 
i Luftværnsgruppen til 1981, 
hvorefter han var i Flyvertak
tisk Kommando til 1984. 

Efter tre år i Forsvarsmini
steriet var han 1988-1989 chef 
for Eskadrille 542 (Hawk), der
på i Forsvarsstaben og igen i 
Forsvarsministeriet indtil 1994, 
da han blev chef for Luftværns
gruppen. 

11997 blev han forsvarsat
tache i USA og Canada med 
grad af brigadegeneral, og pr. 
1. januar 1999 udnævnes han 
til generalmajor i forbindelse 
med overtagelsen af posten 
som chef for Flyvematerielkom
mandoen. 

Kontorchef 
Hanne Skovsted 
Hanne Skovsted, 41 -årig cand. 
jur., harpr.1.oktoberovertaget 
posten som chef for Normkon
toret i Statens Luftfartsvæsen 
(Luftfartstilsynets juridiske eks
perter). Hun blev cand. jur. i 
1987 og har været ansat i SLV 
siden 1990, de sidste to år som 
chef for Flyvesikringstjene
stens juridiske kontor. 

Pensionering 
Kontorchef Birgit 
Willumsen 
Med udgangen af september 
afgik kontorchef i Statens Luft
fartsvæsen (SLV) Birgit Wil
lumsen med pension. 

Birgit Willumsen, der er 63 
år, blevcand.jur.i 1961 og blev 
samme år ansat i Ministeriet for 
Offentlige Arbejder, som Trafik
ministeriet dengang hed. Hun 
beskæftigede sig hovedsagelig 
med luftfartssager og var fra 
1977 til 1995 som chef for mi
nisteriets 5. kontor ansvarlig for 
den danske luftfartspolitik. 

11995 flyttede hun fra Slots
holmen til Ellebjergvej og blev 
chef for SLV's Normkontor. 
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YANKEE 

Tilgang 

OY-

CLB 
KKA 

Slettet 

Type 

BAe Jetstream 31 
Boeing737-600 

Fabr. nr. 

606 
28289 

Reg.dato Ejer/bruger 

28.8. KIS Vestfly, Norge 
9.10. SAS Danmark, Kastrup 

Kommentarer 
Jetstream OY-CLB kom første 
gang på dansk register 7.8. 
1992 og fløj på leasebasis for 
Newair. 

OY- Type Dato Ejer/bruger Årsag 

AZL Beech C24R 29.10. Arne Svendsen, Korsør Solgt til Norge 
CLB Jetstream 31 16.9. KIS Vestfly, Norge Solgt til Norge 
MMU Fokker 50 12.10. Maersk Air Solgt til England 

Den blev slettet 2.1.1998 
som solgt til Norge. Som det 
vil ses af rubrikken slettet, blev 
dens "andet danske liv" ret så 
kortvarigt. 

RAA BAe 125 13.10. Armada Bulk Carriers, Fredensborg Solgt til USA 

Rettelse: I oktober-numme
ret skrev vi, at Cherokee 140 
OY-DKB var slettet. Det er ikke 
korrekt.. Det drejer sig om OY
DRB, Delta Romeo Bravo. 

Ejerskifte 

OY- Type 

BIE Cessna F 172 
BSR Cessna 172D 
XIG Mosquito 
XJI ASW-19B 
XLH ASW20F 

Reg.dato 

M 
4.11. 

22.10. 
20.10. 
8.10. 

Caravellen til Helsingør 
Flyvemuseets Caravelle OY
KRD ankom den 27. oktober 
til museets nye domicil i Hel
singør. 

Transporten af det store tra
fikfly skete på samme måde, 
som da man flyttede DC-3'en: 

Kroppen blev kørt på blokvogn 
fra Billund til Vejle, sejlet til Hel
singør i en pram og så kørt det 
sidste stykke. 

Til forskel fra den første 
transport var det nu blevet ef
terår, så flyet stod på havnen i 
Vejle en lille uges tid på grund 

Nuværende ejer/bruger 

John Hasenkam, Århus 
Steen Eriksen, Billund 
Mogens Hald, Lemvig + 
Knud Andersen, Årslev + 
Brian Pavia Christensen, 
Odense 

af den kraftige blæst (max. til
ladt vind 8 m/s). 

Men den 26. oktober kl. 16 
afgik prammen fra Vejle. Den 
ankom til Helsingør kl. 9 næste 
morgen. Af hensyn til trafikken 
måtte man dog først påbegyn
de sidste etape gennem Helsin-

Et »sidste« løft til en agtværdig ældre dame før hun kommer i en passende beskyttet bolig. 
Alle Danmarks egne museumsfly var pr. 4. november for første gang under tag. 

Tidllgere ejer/bruger 

P. Newstead, Ålborg 
E. Gjørup Kristensen, Højslev 
Per Selmose, Tistrup 
Henning Jensen, Svendborg + 
Alan Toksvig Pedersen, Broby 

gør kl. 2100, men også den 
forløb uden problemer, og ca. 
kl. 2230 var Caravellen under 
tag. 

Vingerne kom ad landeve
jen to dage senere. 

Foto: Oluf Eriksen 



FLYV's trofaste medarbejder 

MODEL
.IIDERNIE 

Wilhelm Willersted fejrer med gennemgangen af Convair 
Seadart 10 års j ubilæum. 1120 numre har Willer fortalt om 
plasticmodellernes verden. Selv om man ikke er model
bygger er siderne meget populære, idet de også 
fortæller om det »rigtige« fly og dets 
historie. Tak for de første 10 år, Willer. 

KL 

Overlydsfly på vandski 
Af Wilhelm Wlllersted 

Den største del af vor klodes overflade er som bekendt dækket af vand, 
så det er ret nærliggende også at anvende vandet som operationsfelt 
ved erobringen af lufthavet. 

Det var den franske flyvepioner Henri Fabre, som foretog verdens 
første flystart fra vandet. Den 28. marts 191 O løftede han sig ved Mar
tigues op fra vandet med sit dobbeltdækkerfly udstyret med en 
centralponton og drevet af en Gnomemotor. 

Hans landsmand Bleriot forsøgte sig i 1908 med et hydroplan pli 
Seinen i Paris. Flyet skulle trækkes i luften efter motorbliden La Rapiere, 
men det tippede om pli ryggen og sank uden at være kommet til vejrs. 
Pariserne iagttog sceneriet live fra bredden og kunne senere gense 
det mislykkede himmelstormløb i biografen, idet det hele var blevet 
optaget pli film. 

I USA var det Glenn H. Curtiss, som tænkte i vandbaner. Efter flere 
firs forgæves forsøg med vandstarter lykkedes det ham omsider i Ja
nuar 1911 at komme i luften med sin Curtiss A-1 Triad ud for San Diego 
i Californien. 

Flyvningens historie har budt pli herlige vandfly-konstruktioner. En 
af de særlig markante - Convair XF2Y Seadart, et af verdens fil jet
drevne vandf/y - er emnet for denne mllneds mode/gennemgang. 

I praksis har det nu ikke vist 
sig at skabe den slags proble
mer. Men alligevel har der fak
tisk kun været få vandopere
rende jagerfly-typer udstyret 
med jetmotorer. 

Når jetflyet landede, bremse
de deltavingerne op og Sea
dart taxiede flydende på dem 
ind til land. 

Consolidated Vultee Aircraft 
Corporation i USA konstruere
de i 1953 en jagermaskine med 
delta-vinger med betegnelsen 
Convair XF2Y Seadart. Det var 
et avanceret jagerfly udstyret 
med to Westinghouse J34 
motorer, der havde indsug
ningerne anbragt oven på 
kroppen. 

Prototypen af Seadart fløj 
første gang den 9 . april 1953. 
Starten foregik fra vandet i San 
Diego bugten i Californien. 

Når flyet taxiede ud til start, 
flød maskinen regulært på del
tavingerne, men når der blev gi
vet gas, hævede flyet sig op på 
de to smalle vandski, der var 
placeret i undersiden af krop
pen. Vandskiene var optrække
lige, når flyet var i luften, og de 
fuldendte jetflyets aerodynami
ske udformning. En virkelig 
smart løsning på pontonproble
met! 

Convair Seadart's anden 
prototype havde to Westing
house J46 jetmotorer med ef
terbrændere. Under en prøve
flyvning den 3. august 1954 

Der er umiddelbart noget helt 
naturstridigt ved ideen om at 
lade et jetdrevet jagerfly starte 
fra og lande på vandet. Man 
kan ikke undgå at se for sig at 
den forslugne jetmotor, som 
trækker luften ind gennem en 
stor indsugning, er som skabt 
til at tage sig en ordentlig slurk 
vand, når flyet bruser frem over 
bølgerne eller lægger an til 
landing på samme. 

Englænderne konstruere- c 

de for eksempel i 194 7 Saun- ~ 
ders-Roe S.R.A.1, som var J 
verdens førstejetdrevne flyve- ~ 
båd. Men den nåede ikke læn
gere end til prototype-stadiet. 

Convair Seadart giver skygge til besøgende ved EAA Sun 'n Fun 
på Lakeland Airport, Florida. 
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lod piloten flyet gå ned i et fladt 
dyk fra 34.000 fods højde, og 
så nåede man Mach 1,01 Sea
dart blev derved det første 
vandfly, som gik gennem lyd
muren. 

Flyet kunne starte på 1.800 
m i op til fem meter høje bølger. 
Landingsafløbet var på kun 
300 meter, idet flyet ganske 
simpelt sank ned på vingerne, 
når piloten tog gassen fra. Fly
et taxiede ind på lavt vand og 
kunne så køre op på land ad 
en særlig rampe. På enden af 
hver af de udfældede vandski 
sad et par små hjul. 

Kort karriere 

Men så ramte ulykkerne Sea
dart flyene. Under en testflyv
ning over Californien eksplo
derede en af prototyperne i luf
ten og piloten blev dræbt. 

US Navy havde bestilt 12 
eksemplarer afflyet, men kun 
de første fire blev færdigbygget 
og prøvefløjet. 

Det var Convairs plan at ud
styre den operationelle udga
ve af Seadart med en enkelt 
kraftig motor med efterbræn
der samt at ændre det todelte 
vandski-understel til et enkelt 
bredt for at skabe bedre stabi
litet på vandet. Men planerne 
blev opgivet, og den amerikan
ske flåde fik altså desværre in
gen overlyds-flyvebåde i eska
drille-tjeneste! 

Convair XF2V-1 Seadart: 

Motorer: 2 stk Westinghouse 
J46 på 4.600 lb. 

Spændvidde: ................ 10,26 m 
Længde: ....................... 16,03 m 
Højde (stående på 
vandski-understellet}: ..... 6,32 m 
Vingeareal: .................. 52,30 m2 

Tornvægt: ..................... 5.793 kg 
Fuldvægt: ..................... 7.497 kg 
Max.hastighed: ......... 1.328 km/t 
Tophøjde: ................... 15.300 m 

Modellen 

Der er kun udsendt et enkelt 
samlesæt til dette spændende 
amerikanske vandfly. Det 
kommer fra den franske fabri
kant Mach 2 og modellen er i 
skala 1 :72. Det er desværre ik
ke noget særligt avanceret 
samlesæt. Der er kun ganske 
få enkeltdele, og det kræver en 
kærlig hånd at klargøre og 
skære dem til for at resultatet 
kan blive rimeligttilfredsstillen
de. 

Men flyet, der jo repræsen
terer en interessant teknisk 
fase i flyvningens historie, er 
god at have i samlingen. • 

Under starten løftede Seadart sig op på sine vandski. 

Her ses Seadart nedefra. Vandski-understellet kunne trækkes 
helt ind i kroppen og udgjorde altså en del af det aerodynamiske 
ydre på deltaflyet. 

Prototypen til Seadart havde todelte vandski. Senere var det planen at anvende en enkelt, 
bredere vandski - altså snarere et surf-bræt i moderne terminologi. 
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Protektor: 
Hans Kongelige Højhed Prinsen 
Præsident: 
Grev Flemming af Rosenborg 
Formand: 
Aksel C. Nielsen 

Generalsekretariat, bibliotek og KDA-service 
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde 
Telefon 461415 00 
Telefax 46191316 
E-mail: kda@post8.tele.dk 
WEB-adr.: www.kda.dk 

Åbent man.-tir.-ons.: 13.00-16.00, tor.: 9.00-16.00, tre.: 9.00-14.00 
Første lørdag i måneden 10.00-14.00 

KDA's bestyrelM "Telefon Ansvarsomæde 
Aksel C. Nielsen (lmd.) 98 29 3636 Internationalt 
Bent Holgersen (næstfmd.) 75 36 08 25 Teknik/luftrum 
Finn Larsen 864033 23 Miljø 
Palle J. Christensen 86 67 4048 Public Relations 
Vagn Jensen 864411 33 Uddannelse 

KALENDER 
Svævefl vning 

27 /2-99 Repræsentantskabsmøde 
24/4-2/5 International Svæveflyvekonkurrence, Hocken

heim, Tyskland 
13/5-23/5 DM-1999, chef: Lars Ullitz 
30/5-6/6 Italienske mesterskaber standard og 15m, 

Ferrara, Italien 
5/6-12/6 Sjællandsmesterskab 
12/7-22/7 AÅ 1999 
4/7-24/7 VM for juniorer i Holland 
24/7-2/8 Italienske mesterskaber 18 m, Rieti, Italien 
24/7-15/8 VM-FAI i Beureuth 
3/8-14/8 Italienske mesterskaber åben klasse mfl., Rieti, 

Italien 
15/8-24/8 Italiensk mesterskab Promozione (B) åben 

klasse, Rieti, Italien 

Motorflyvning 
20-28/2 13. VM Præcisionsflyvning, New Zealand 

Faldskærmss rin 
20/3 DFU repræsentantskabsmøde 

MODER 
DIF, Fly-teknisk Selskab 

Dansk Ballon Union 
Henning Sørensen 
Kronhjortvej 4, 8270 Højbjerg 
Telefon 86 27 66 63 
Fax 86 27 67 03 
WEB-adr. : www.dansk.ballonunion.dk 
E-mail: ballon@post5.tele.dk 

Dansk Drageflyver Union 
Dagmar Skov 
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram 
Telefon 74 82 20 15 
Fax 74 82 24 00 
WEB-adr. :wwwdanskdrageflyverunion.dk 
E-mail: ddu@image.dk 

Dansk Faldskærms Union 
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 
2605 Brøndby 
Telefon 43 26 26 26, lok 2775 
WEB-adr. : www.dlu.dk 
E-mail: dfu@dfu.dk 

Dansk Kunstflyver Union 
Jason Green 
Åhusene 5, 3500 Værløse 
Telefon 44 49 08 38 
E-mail: dkfu@aerobatic.com 

Formand: 

Dansk Motorflyver Union 
Ricard Matzen 
Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 
Telefon 57 61 52 50 

Dansk Svæveflyver Union 
Svæveflyvecenter Arnborg 
Fasterholtvej 10, 7400 Herning 
Telefon 97 14 91 55 
Fax 9714 91 08 
Resultatservice:Tlf.: 9714 93 25 
WES-adr. : www.dsvu.dk 
E-mail: arnborg@dsvu.dk 

Fritflyvnings-Unionen 
TomOxager 
Månebakken 5, Dalby, 4690 Haslev 
Telefon 53 69 85 95 

Llnestyrlngs-Unlonen 
Tove Bayer 
Elmegade 10, 8200 Århus 
Telefon 86 1 O 34 53 
E-mail:tove.bayer@teliamail.dk 

RC Sport Danmark 
Steen Høj Rasmussen 
Tjørnehusene 20, 2600 Glostrup 
Telefon 43 45 17 44 
E-mail: steen_hoej@danbbs.dk 

Ricard Matzen 

/c~u- Næstformand: Peter Andersen 

57615250 

74 75 31 01 
86441133 
53 67 73 05 
46 59 04 02 
98421599 
97182050 

Kasserer: Vagn Jensen 
Dansk Motorflyver Union 
Adresse: 

Sekretær: Qve Dyvad Jørgensen 
Bestyrelsesmedl.: Bjarne E. Hammer 

Smålodsvej 43 
4100 Ringsted 

DMU tur til De Frisiske Øer 
I Pinsen 1999 planlægger 
DMU en tur til De Frisiske øer. 
Vi har valgt at starte fredag den 
21. maj, og mødes på Tønder 
flyveplads kl. 15 for briefing. Vi 
flyver videre kl. 16, så vi skulle 
kunne samles på øen Texel kl. 
19 for indkvartering. Lørdag 
den 22. maj ser vi på øen og 
slutter med en samlet middag 
om aftenen. Søndag den 23. 
starter vi sidst på formiddagen 
til øen Borkum, hvor vi spiser 
frokost og fortsætter hjemefter, 
når vi har fornemmet ø-livet 
der. 

Hvis I vil have en ø-oplevel
se, så reserver de første dage 
af pinsen 1999. 

Øen har en flot 1.115 m lang 
landingsbane på det blødeste 
græs i verden. Baneretningen 
er04/22. 

Ønskes allerede nu flere 
oplysninger, kontakt L. Rovs 

Louis Rovs Hansen 
Kresten Dalum 

Hansen, Tel. 9842 1599 eller 
Fax 9841 0599. 

Midtsjæl/ands Motorflyve
klub afholder i den kommende 
vinterteorikursus til A-certifikat. 
Der undervises to aftener om 
ugen (mandag og onsdag) fra 
4. januar til 31. marts på Ring
sted Flyveplads. Kurset afholdes 
i LOF-regi, og det er professio
nelle instruktører der under
viser. Introduktionsaften ons
dag den 2. december kl. 1900. 

Mandag den 7. december kl. 1900 i Ingeniørhuset, Kalvebod 
Brygge 31-33, København: 

Julelukket 
Dansk og nordisk mester i drageflyvning Lars Bo Johansen 

fortæller om drage- og paragliderflyvning med dias og videoklip. 
Tilmelding senest den 30. november på tlf. 33 18 48 18 eller fax. 
33 18 48 87. Deltagelse efter IDA's regler. 
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KDA-huset er lukket fra torsdag den 24. december til søn
dag den 3. januar, begge dage inkl. Lørdag den 9. januar 
1999 holdes åbent kl. 1000 - 1400. 
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~ 
det derfor at Statens Luftfarts- Bestil et foredrag! Program for 
væsen som myndighed har den Rådet for Større Flyvesikker- Oshkosh tur '99 særstilling at kunne udstede hed modtager gerne henven-
bestemmelser og forordninger, delser fra flyveklubber og an- Mandag den 26. juli 

RAl>ET FOR IITØIIRE 
der har retsgyldighed. dre organisationer om at del- Afrejse Kastrup, lander i Chica-

FLYVESIKKERHED Da Kai Frederiksen også er tage i klubaftner, møder. go. Billeje og hotel i Chicago. 
en meget central person i fly-

Rådet forsikringen, fik vi et indblik i Tirsdag den 27. juli 

hvorledes forsikringen gælder 

• 
Køre i bil fra Chicago til hotel 

i Nordjylland indenfor og udenfor flyet, bl.a. (/J :\) nær Oshkosh, ca 230 km. 

blev det fremhævet at vi flyver ~ C Onsdag den 28. juli 
Oplevet af Louis Rovs Han- med venner og ikke med pas- ~ i EAA Oshkosh åbner, 1. dag. 
sen, Sæby Flyveklub sagerer (altså betalende per- 6; ,J1 Torsdag den 29. juli 

soner). EAA Oshkosh 2. dag. 
Motorflyveklubberne i Sindal Fredag den 30. juli 
og Sæby samt Nordjysk Svæ- Meddelelser EAA Oshkosh 3. dag. 
veflyveklub havde inviteret Rå-

Menneskelige faktorer fra Unionen Lørdag den 31. Juli det for Større Flyvesikkerhed 
. repræsenteret ved Rådets Efter pausen gav NAK et ind- Nr.53 af 13.10.1998 

EAA Oshkosh 4. dag. 

formand Kai Frederiksen og læg om den menneskelige fak- Kontingent Søndag den 1. august 
generalsekretær Niels N. Ja- tars betydning specielt ved EAA Oshkosh 5. dag. 
kobsen (NAK), tidligere over- start og landing og nødvendig- Nr. 54 af 15.10.1998 Mandag den 2. august 
havariinspektør til Nordjylland. heden af at piloter følger de Invitation til materielkontrol- Køre til Chicago, aflevere bil og 

Fra klubberne var mødt 30 fastlagte procedurer for flyet. lantseminar 21.11.1998 i flyve hjem til Danmark 
piloter der ønskede at lytte til, Vi blev gjort bekendt med Odense Tirsdag den 3. august hvad disse meget kvalificere- MYB (Menneskelig ydeevne 
de foredragsholdere havde at og begrænsning). Udvalget Nr. 55 af 15.10.1998 Lander i Kastrup 

sige. Det blev en virkelig spæn- der behandler Human Factors Import af svævefly 
Pris pr. person er endnu ikke dende aften, der gav anled- indflydelse på sikker flyvning 

ning til eftertanke. og uheld. Det er beklageligt, at Nr. 56 af 29.10.1998 færdigkalkuleret, men den vil 

Først fik vi at vide hvordan 70 % af havarier skyldes den Invitation til instruktørsemi- blive baseret på to personer i 

Rådet for Større Flyvesikker- menneskelige faktor, og af dem nar omkring Human Factors delt dobbeltværelse og fire 

hed er opbygget og hvilke ak- 35 % skyldes at fastlagte pro- 21 .11.1998 i Skrydstrup personer i hver udlejningsbil 

tiviteter det påtager sig. Det cedurer ikke følges. MYB-ud- samt alle flyvebilletter på turist-

blev meget engageret fremlagt valget består af en vifte af syv Nr. 57 af 29.10.1998 klasse og overnatninger betalt. 

af Kai Frederiksen med laven- repræsentanter, der alle har S-teoriprøver 1999 Hotelskatter, bagagehand-

de kommentarer om medlem- med flyvning at gøre, deraf ling, dansk passagerafgift, 

mer, organisation og arbejds- mindst to aktive piloter Nr. 58 af 29.10.1998 dansk lufthavnsafgift og arne-

område. Vi fik at vide, at der NAK kom ind på forskrifter Instruktørkurser rikanske skatter vil blive ibe-

holdes kurser og instruktions- der findes i flyets håndbøger regnet; men benzinen til udlej-

aftener, som den vi oplevede. og viste eksempler på uheld, Nr. 59 af 29.10.1998 ningsbilerne må man selv be-

havarier der er sket fordi de Oplysninger om medlems- tale (benzinen er billig i USA). 

ikke blev fulgt. En statistik over sammensætning Turen gennemføres kun så-

hvor uheld sker viser at 15 % fremt mindst 15 personer til-
Vejret sker ved start, 23 ved finale og Nr. 60 af 05.11.1998 melder sig. 

Rådet indsamler og giver 22 ved landing. De resterende Informationer om konkurren-
sikkerheds forslag til de offent- var fordelt på fem forskellige ceforhold TIimeiding: 
lige myndigheder (SLV). Der områder. Senest den 31. marts 1999 

blev givet en alvorlig opford- Vi fik desuden at vide at med betaling af depositum 

ring til at bruge DMI for at få ICAO har udarbejdet cirkulæ- Luftfarts- DKK 2.000,-

vejr oplysninger før flyvning og rer, der er store bøger opdelt i pokalen 
Betaling af restbeløbet senest 

ikke bare stole på Tekst-TV's 12 emner, hvor den mennes- den 1. juni 1999. 

vejroplysninger, der kan være kelige faktor har betydning for Danske Flyvejournalisters ef- PS 11 forlængelse af Oshkosh 
fejl og de kan være forældede. sikker flyvning. tertragtede vandrepokal bliver opholdet vil der blive arrange-
Husk at bemærke om datotids overrakt til årets prismodtager ret en tur med to-dages besøg 
angivelsen er ny. fredag den 4. december. Bagi- på USAF museet i Dayton, 

Det blev en livlig aften, hvor 
Ha' et alternativ venheden kan af gode grunde Ohio, alternativt på Rockelifte 

foredragsholderne hele tiden ikke afvikles i den gamle luft- flymuseet i Ottawa, Canada. 
kunne holde tilhørerens op- Konklusionen var: planlæg flyv- havnsbygning, der snart må Nærmere oplysninger i næste 
mærksomhed med meget ningen så den kan gennem- vige pladsen for Københavns nr. af FLYV eller hos rejsele-
kontante udsagn og råd om føres så sikkert som muligt, Lufthavns Terminal 4. Men det deren. 
ikke mindst forberedelsen til det vil sige hold bagdøren på sker alligevel i særdeles for- Ret til ændringer forbeholdes. 
flyvningen, og hvad der kan klem, altså sørg for en alter- nemme rammer, nemlig i luft-
ske hvis ikke love og bestem- nativ løsning, hvis en kritisk havnens nye administrations- Yderligere oplysninger og 
melser for civilluftfart holdes. situation opstår. bygning. tilmelding hos rejselederen: 

Vi opererer jo i et område Aftenen sluttede med spørgs- Til begivenheden inviterer Fritz Krag, Fasanhaven 12, 
hvor det er af største betydning, mål til foredragsholderne - og et flyvejournalisterne en betyde- 2820 Gentofte, tlf. og fax 39 
at der hele tiden holdes øje med løfte fra piloterne om at de aldrig lig kreds af luftfartens folk og 65 35 83, e-mail: fritz.krag@ 
sikkerheden. Det er blandt an- ville flyve tør for brændstof. lufthavnens brugere. private.dk 
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Flykalenderen 1999 
Så er den her igen. Det er blevet en tradition at Grenå Fly
veklub omkring årsskiftet udsender årets flyvekalender med 
vigtige datoer og masser af praktiske oplysninger 
vedrørende flyvning og navigation. 

Har I et arrangement kan det nås endnu, hvis du giver 
besked til Jes Franzen på tlf. 86 36 34 52 inden den 3. 
december! 

Kalenderen udkommer midt i december. 800 stk. bliver 
sendt til ca. 20 lufthavne samt 2.000 stk. til Dansk 
Svæveflyver Union og 1.600 stk. til DMU-klubber. 

Ryk jeres klubformænd, så de får delt kalendrerne ud 
med det samme. 

Foreningen Danske Flyvere 
Protektor. Hans Kongelige Højhed Prinsen 

Formand: General Chr. Hvidt 
Generalsekretær. Luftkaptajn Erik Thrane 

Selu9tarlat:Vestar Farimagsgade 7,4., 1606 København V, tlf. 3313 06 43 

Det første arrangement i fore
ningens 81. sæson blev af
holdt den 13. oktober. Det var 
et velbesøgt foredrag af test
pilot Christian Worning (flyver
navn GOR) om "Eurofighter -
set indefra". 

GOR er testpilot ved DASA, 
som er Daimler-Benz' aeroaf
deling. Før dette job var han ja
gerpilot i Flyvevåbnet med 
supplerende uddannelse som 
testpilot på F-16. 

11991 forlod han Flyvevåb
net og var en tid testpilot for 
Dornier, før den nuværende 
stilling som meget tydeligt var 
en ønsketilværelse for ham. 

Det var et i alle måder me
get fascinerende og i høj grad 
inspireret foredrag GOR leve
rede. At en testpilot kender sit 
fly ud og ind er vel kun at for-
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vente, men at han på en enga
geret facon formår at videre
bringe sin begejstring for flyet 
til tilhørerne er ikke alle forundt. 
Det kunne GOR. 

Et spændende fly på næs
ten alle områder. En del ligner 
F-16, andet absolut ikke. De af 
os som ikke har fløjet en mo
derne jager måtte holde ører
ne stive, og en del udtryk for
stod vi nok ikke helt. Flyet har 
et meget avanceret autoflight
og flightcontrolsystem som i 
modsætning til F-16 medfører 
at det ikke er muligt at over
stresse flyet. En anden detalje 
er at de primære flyveinstru
menter vises i head-up dis
playet. Nye tider - nyt fly. 

Den første Eurofighter fløj i 
marts 1994 og i alt er der plan-
1 agt bygget 620 fly, hvoraf 
Tyskland har tegnet kontrakt 
på 30%. Som altid, når talen 
er om virkelig kvalitet, taler vi 
ikke om prisen. GOR havde en 
evne til at krydre sin fremlæg
gelse med små underfundig
heder, som holdt os alle frem
me på kanten af stolen. 

Et absolut vellykket arran
gement med mange deltagere 
til natmaden trods de lidt hø
jere priser. 

Næste arrangement er an
despillet tirsdag den 8. decem
ber. 

T.v. general Chr. Hvidt og 
Christian Worning. 

Certifikatkontoret 
informerer om 
JAR-FCL 

Efterhånden som vi nærmer 
os datoen for implementering 
af JAR-FCL (den 1. juli 1999) 
stiger- naturligt nok- interes
sen for, hvilke konsekvenser 
dette vil få for den enkelte pilot. 

Man læser i JAR-FCL for af
klaring - og kommer frem til 
forskellige svar på samme 
spørgsmål. Heller ikke så ufor
ståeligt, for JAR'en er ikke så 
let at læse - desværre, men 
det harværet en vanskelig op
gave at formulere de enkelte 
regler letforståeligt, hovedsa
gelig på grund af de utroligt 
mange kombinationsmulighe
der i opbygning af certifikatret
tigheder. 

Ud af de forskellige tolknin
ger af teksten opstår myter om, 
hvor forfærdeligt de nye be
stemmelser vil ramme, og her 
er grund til at "slå koldt vand i 
blodet". 

Efter vores bedste overbe
visning vil implementeringen 
ikke stille hverken nuværende 
eller kommende danske pilo
ter ringere end i dag-snarere 
tværtimod. 

Mange henvendelser 
Vi modtager dagligt mange 
henvendelser fra bekymrede 
piloter om de nye bestemmel
ser - og især om overgangs
reglerne. Især et spørgsmål 
går igen - og det er bestemt 
relevant og har voldt os en del 
hovedbrud. Vi er derfor glade 
for her at kunne give et positivt 
og beroligende svar. 

Det drejer sig om indeha
vere af dansk 8+1+ Twin+D
teori , som pr.1.juli 1999 endnu 
ikke har opnåetType Rating på 
tier-pilot-flyvemaskine. Hvis 
man læser JAR'en omhygge
ligt, vil man se, at de pågæl
dende, når de efter den 1. juli 
1999 skal have første Type Ra
ting på tier-pilot-flyvemaskine, 
skal have JAR-FCL ATPL-te
ori, og at den danske D-teori 
ikke kan erstatte denne. Altså, 
indsatsen i tid og penge for at 
opnå D-teori vil i denne sam
menhæng være "spildt"! 

Vi kan berolige de mange 
piloter, som vil komme i den si-

tuation med, at vi har besluttet, 
at gyldig dansk D-teori vil blive 
anerkendt som den nødvendi
ge teoribaggrund i denne sam
menhæng. 

Hvis der imidlertid er tale 
om, at det danske certifikat er 
blevet konverteret til det tilsva
rende JAR-FCL-certifikat -
GPL-Multi engine IR med be
grænsningen "Restricted to 
single-pilot-aeroplan es" er sa
gen mere kompliceret, og vi tør 
ikke i dag udtale os om mulig
heden for også i denne situa
tion at anerkende den danske 
D-teori. 

Militær - civil 
En anden type forespørgsel er 
fra militærpiloter, som bekym
rede spørger om muligheden 
for at opnå civilt certifikat efter 
implementeringen . Der er 
åbenbart opstået en myte om, 
at det næsten vil være umuligt 
uden at gennemgå hele den 
civile uddannelse fra A-Z. 

Vi kan berolige militærpilo
terne med, at hvis de overho
vedet vil registrere nogen for
skel fra de nugældende regler, 
så er det til den gode side: Det 
bliver nemmere! Dette er af
spejlet i den nye udgave af BL 
6-68, som er under udsendel
se. 

Den eneste stramning er, at 
der fremover kræves Multi
engine-lR (flermotoret klasse 
IFR) og MCC-kursus før påbe
gyndelse af typeuddannelse 
på tier-pilot-flyvemaskine. 

Kravet om Multi-engine-lR 
har imidlertid mange militær
piloter også hidtil opfyldt ved 
at tage deres civile instrument
bevis direkte på flermotoret fly
vemaskine. 

Hvad angår MCC-kursus 
vil dette efter vores opfattelse 
- i al fald i en årrække fremover 
- blive gennemført i forbindel-
se med selve typeuddannel
sen, altså typisk efter ansæt
telse i et luftfartsselskab. 

Vi håber, at vi hermed har 
afklaretto tvivlsspørgsmål, som 
har optaget mange. 
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1998 Fabnksny P1pe1· Arche,· III klar til levering ultimo september. 

1998 Fabnksny P1per· Sa,·acoga li TC klar til levering ultimo november. 

•pp;-4i,i§Q8 TT 4200 hrs., Eng. 1400 hrs., Prop. I 00 hrs., ny lærred 
overalt - utrolig flot, nyt luftdygtighedsbevis. 

1975 P, e,· Scneca li TT 4330 hrs., Eng. 1185/990 hrs., Props OH 1997, 
New P and I 1998, King avionics, long range tanks, new de-lce boots. 

1969 P, e,· Chcrnkcc S,x TT 2675,Eng.1450 hrs., new Prop 1995,Klng 
Avlonlcs, dual controls, cargo door. 

&,l!JM4i,j4i , T 2550 hrs., Eng. 1791 hrs, Prop 97 hrs. (last OH Oct. 
1996), King IFR avionlcs, Original P and I, last annual lnspection performed 
Oct 1998. 

1975 P, c,· Nava o TT n62 hrs., Eng. 823/1718 hrs., Props OH 1997, 
New P & I 1992, RMI wlnglockers etc. 

1975 Cessna F 172 M. TT 4336 hrs., Eng. 1766 hrs., Prop 1630 hrs. lFR 
registreret med King og Narco avionlcs. 

•1m4Y4i,..,.J- TT 50 I 0, Eng. 1560/ I 560 hrs., Props OH 1996, P & I 
new 1996, KlngAvlonlcs,Trimple 2000 GPS, full de-ice, air condltloning. 

•ØkG@,.Q,.• 5300 hrs., Eng. 7401740 hrs., Props, 300/300, King 
avionlcs, known iclng. 

•iiAi@,'4J» TT 2600 hrs., Eng, 600 hrs., Prop. 250 hrs., new palnt 
1997 Brandnew King IFR avionics package, new hoses, new magnetos etc ... 

1980 Cessna 172 RG Cutlass TT 5810 hrs., Eng. 410 hrs. SMOH, Prop 0 
hrs. SMOH, full lFR avionlcs, very nice •.. 

•1fJ:i•;i,jfJiiD TT 180 hrs., Eng. 750 hrs., Prop 300 hrs. remalnlng, 
Avlonlcs: Narco IFR digital, fresh annual inspectlon June 1998. 

,øAIR ALPHA AIRCRAFTSALESA/S 
Odense Lufthavn . 5270 Odense N 

Tlf. +45 65 954 954 . Fax +45 65 955 476 

TRAFIKFLYVER 
UDDANNELSE 

FLY OG HELIKOYfER 
IUSA 

HelicO!)ler Adventures Ine. !HAi} 
fra San Francisco, Califomia: 

JULEN SKAL 
VÆRE EN 

INDIVIDUEL 
CERTIFIKATTABSFORSIKRING 

(LOSS OF LICENSE) 
OG/ELLER 

LIVSFORSIKRING 

Rekvirer straks vores 
introduktions- og tilbudsmaterialel 

Dansk Assurance Agentur I/S 

Vedbæk Strandvej 339 
DK-2950 Vedbæk 

Tel. & Fax. -+45 45 66 25 29 
E-mail: daa@pip.dknet.dk 

FOR: 
PIioter, pilotelever, AFIS-operatører og 

flyveledere m.fl . 

li ;,,} 
zl z i RD EQUIPMENT 
ICI Skovvej 40 . 4622 Havdrup 

li 46e1ax8691J9 
• Verdens største helikopterskole 
* FAR Part 141 skole PROFESSIONEL PILOT? 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP helikopter 
• Høj kvalitet i uddannelsen 
• Ingen nødvendig for.kudsbetaling 
• Fordelagtige priser 
• Udpræget skandinavisk miljø 
• http://www.heli.com 

Comair Aviation Academy Ine 
fra Orlando, Florida: 
• En af USA's ledende flyveskoler 
• Ejet og drevet af Comair Airlines, 
en "Delta Air Lines Connection" 

• FAR Part 141 skole 
• J-1 og M-1 Visa 
• Privat pilot - ATP fly 
• "Airline" orienteret uddannelse 
• Egne lejligheder for eleverne 
• Gode muligheder for instruktørjob 

på skolen efter uddannelsen 
• http://www.comairacademy.com 

Ftrst Officer Programs ved GTA 
fra Miami, Florida: 
• Nr. I i verden på Fust Officer kur.er 
* Kur.er på: 

Beech I 900C - Shorts 360 
Boeing 727-200 

• Eleverne placeres i amerikanske 
passager.elskaber 

• Flyver intemationalt og i USA 
* Eleverne må have CPL, I og ME fra 

tidligere 

Skandinavisk representant for HAJ 
Comair og GTA: 

Tom Seglend, Skytebaneveien 7 A 
4300 Sandnes, Norge 
Tif. & Fax:+ 47 516208 96 
E-mail: seglend@online.no 

Kontakt piloternes fagforening, hvis du ønsker: 

- optagelse i A-kasse. 

- at være med i det gode selskab. 

Er du under uddannelse, husk da indmeldelse i A-kasse 
indenfor 14 dage efter du er færdig. 

Flyvebranchens Personale Union + 
Upsalagade 20, 4 th., 2100 Kbh. Ø, tlf. 35 38 46 65 

Flyvecertifikat og hvad så? 
Køb sommerhus på Anholt 

Et af Anholts mest lukseriøse 
sommerhuse "Magrethehus" 
kan købes. Huset ligger på 8 
tdr. land, er på 130 m' + udhus 
12 m', bygget i 1988. Alt 
inventar medfølger. Huset er 
perfekt indrettet til to familier. 
Forhandlingsgrundlag 
kr. 1.850.000. (KT.) 
Se vores øvrige ejendomme 
på www.stabell-ry.dk 

Er man til romantik, så er det 
"Bakkebo". Grund 13.785 m'. 
Opført 1916 Væsentlig om
bygget 1983. Udhus 55 m' . 
Pris forlangende 824.000 (KT.) 

Eller grund på Bornholm? 
1 O km fra Rø Flyveplads har vi 
7800 m' hel unik grund med 
udsigt over havet til Christiansø. 
Priside 799.000 (KT.) 

Mulighederne er her. Ring efter yderligere materiale på 
t lf. 86 89 04 55 / 86 59 00 22 / 20 14 44 33. 

Luft- og Rumfarts
årbogen 1998-99 
Arets udgave, den 17. i 
rækken, foreligger nu. 208 
sider, format 22,5x16 cm. 
127 fotografier, 31 ill. ind
bundet. kr. 258,-

Segelflug 
Bildkalender 1999 
Den nye kalender i det 
velkendte store tværformat 
viser 13 pragtfulde farve
fotos af svævefly fra forskel
lige lande verden over. 
Forklarende bagsidetekster 
til hvert billede på tysk, 
fransk og engelsk samt 
profilskitser og tekniske 
data til de viste svævefly. 
Pris kr. 198, -

NYBODER BOGHANDEL 
St. Kongensgade 114 
1264 København K 
Tlf. 33 32 33 20 
TelefIDC 33 32 33 62 

Gård med startbane 
27 tdr. land (nord for 
Roskilde kontrolzone) . 
Stråtækt bindingsværks
idyl - helt ugeneret med 
god jagt og fiskeri. Vel
egnet til mindre erhverv. 
Pris kr. 3.600.000. 

Henv. Delta Fly. 
Aage Brodersen. 
Tlf. 40 54 07 07 

Hangarer sælges 
Roskildes flotteste han
gar med kontor og værk
sted sælges til vurde
ringsprisen kr. 1.800.000 
Gode lejemål kan evt 
medfølge. 

Henv. Delta Fly 
Aage Brodersen. 
Tlf. 40 54 07 07 

Hangarer 1000 m2 stålhan
gar vurdering kr. 850.000, 

sælges for kr. 550.000 

Henv. Delta Fly 
Aage Brodersen. 
Tlf. 40 54 07 07 

Til salg 
Bærbar jordstation med 

FV 2720 C højtaler, 
MIC og 220 V lader 

samt nyt batteri. 

Tlf.70201927 I 28111923 



DANMARK 
AIRCRAFT OWNERS AND PILOTS ASSOCIATION 

Vi sidder som din 
repræsentant overalt, hvor 

der forhandles om 
luftfartsspørgsmål 

BLIV MEDLEM! 
Roskilde Lufthavn 

Hangarvej H4 . 4000 Roskilde 
Telefon 4619 1155. Fax 4619 1156 

e-mail: info@aopa.dk 

Besøg vores hjemmeside (web) 
http://www.aopa.dk 

Cessna 172N sælges 
1977 IFR EPS, Long Range 

tanke, autopilot, meget 
velholdt. I hangar på EI<RK 

Henv. Niels Kjær. 
Tlf. 40 59 30 59 el. 40 33 88 22 

Udeparkering EKRK 
Egen fast plads med snore og 
mulighed for el. 
Parkering til bilen, toilet og kontor. 
Kr. 1.200,· pr. md. 
United Pilots 
Tit. 4055 3020 

Stephan Auer 
First Officer 
IAwla Arr 

John Barbas 
Captain, Flight Trainer 

VSArrwa,, 

Bany Roche 
Pilot 

P,rroltum H,l,copim Ine 

THEY ASKED Us To MAKE 
THEM PROFESSIONAL PILOTS. 

WEDID. 
FoR OVER 30 YEARS, Sierra Academy of Aeronautics has trained 
thousands of men and women from around the world for 
rewarding careers in aviation. Ourproven training curriculum and ex
perienced staff combined with excellent Califomia weather, ideal ter
rain, and complex airspace, prepare our students to succeed in the highly 
competitive professional pilot marketplace. 

We offer college degree options, assistance with J-1/M- l/F- l visas, hous
ing, transporration and ether student services. 

AsK Us To MAKE You A PRoFEss10NAL PILOT. WE WILL. 

• 

SIERRA Al:ADEMY OF AERDIWWTICS 
OAKLAND INTERNATIONAL AIRl'ORT 

OAKLAND. CALIFORNIA 94614 • USA 
Te!: 510.568.6100 • Fax: 510.553.0747 

Web: www.sierraacademy.com 
Email: admissions@sierraacademy.com 

In Scandinavia contact: Jorgen Andersen Tel: +45.4879.4525 
Nellerodvej 22, DK 3200 Helenge Fax: +45.4879.8722 

Aircraft Mechnnic & Dispntcher Traming Programs also availoble. 

==1---b~= 
Center Air 

har fået simulator! 
Center Air kan nu tilbyde syntetisk flyvetræning på 
et højt niveau som en del af vor instrumentskoling. 

Træningen foregår på en SLV godkendt 
ELITE flysimulator. 

ELITE flysimulator har være anvendt i mange år og 
er bl.a. godkendt af de Schweiziske myndigheder 

. samt SLV (PEL Info nr. 33). 
Center Air Ground School er nu forhandler af 

ELITE flysimulator til din egen PC. 

ELITE simulatoren er opbygget i moduler, således at 
man selv kan supplere i det omfang, man ønsker. 

Den er meget realistisk og unik i sin grafik. 

Software priser fra kr. 1,600,-. Ring og hør nærmere. 

Sælges PA 28-180 årg. 166 
TT 3900, motor 100 T 
siden topoverhaul. LOB 
2001. lntercom, nat. VFR, 
meget velflyvende. EKRK. 
Kr. 175.000,-. 

Tlf. 2085 1214 

B+l-teori 
Vi starter undervisning 
den 5. januar 1999 på 

Roskilde Lufthavn, 
Lufthavnsvej 34. 

Forventet eksamen 
primo november 1999. 

Undervisning finder sted 

. tirs~~~.-.~~~I~~~f{ ~r~--
... l<I i1 9 00-221"0~ .- - -- · · . , 

•• ••1 • • • ~ .. I• , · 

' s ffiste liolcl inclen ~AR-F.Ctaf ':. .. ·, · 1 

Ring for tllmeldlng/yderllgere oplysninger . 

Skolen for civil \i C 
Pilot Uddannelse Kone. CAT 

• T«Jt/11fri•llfl9ffl 

Roskilde Lufthavn - 4000 Roskilde. Tlf.: 46 19 16 30 Fax: 46 19 11 15 
www.roskllde-erhverv.com/cpu 



l 120 t KHC 00 0086051 
FLYUEUABENETS BIBLIOTEK 

Postbesørget blad 0900 KHC .Jrn-~S1RUPUE.J 240 .JOH'.31RUP 
2750 BALLERUP 2750 o 

Lær at flyve 
HER ER 
FLYVESKOLERNE 

De anvendte bogstaver betyder uddannelse til: 
A::privatflyver-certlfikat B:trafikflyvercertifikat af III klasse. D::trafikflyver
certifikat af I klasse. !:instrumentbevis. IFR::instrumentflyvning. 
VFR=Sigtflyvning. PFT ::periodisk flyvetræning. TWIN:tomotors. 
BEG:begrænset certifikat som luftfarts-racf10telefonist N-BEG:nationalt 
begrænset certifikat som luftfarts-radiotelefonist NAT•VFR:tilladelse bl at 
flyve i mørke. GEN::generelt certifikat som luftfarts-radiotelefonist. 
AB-INmO=fra begyndelsen og frem til trafikflyvercertifikat på twin. 
INSTRUKTØR:flyveinstruktøruddannelse. OMSKOUNG:typeomskoling 

HOVEDSTADSOMRÅDET 
AIR GATE APS 
Luflhavnsvej 44, Aosldlda Lufthavn 
4000 Rosklde, Tlf. 46 19 14 22 
Bornholms Lufthavn, Rønne 

Tåsinge Flyveplads 
Alle cøltifilater, bannerslæb. 
Speciale: US kolMllterilger, teori 9 og 10. 
T eorl; AltMiF / IVHF / GEN Individuel A-teori. 

AllERØll Fl YYESKOlE 
Allerød flyveplads, 3450 Alelud 
Tlf. 4817 7915, Fax 4814 01 48 
Internet - -~ .tlc/ekal 
A, I, Omskoling, PFT-A, I.Teori A, BEG/N·BEG VHF, GEN, 
Maise-

CENTER AIR ApS 
HangaM!j M, Floskide l.ulV!avn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46 19 08 07, fax 4619 08 37 
Odeosa Lufthavn 

A,B,l,Twin, Instruktør. Omkollng, PFT-A,B,I, Twin. N-BEG/BEG· 
VHF, GEN, morse. Teori: A, Bil og D. 
(koosesslonshavB.11 og D:Center NrGround School) 

COPEHHAGEN AIRTAXI AIS 
Københavns Lufthavn Roskide 
Luflhavnsvej 20, 4000 Rosllb 
Tlf. 46191114, fax46191115 

A, B, I, Twtn AB-INITIO, Instruktør, N-BE<WFR, Omsldng, PFT
A, B, I, Twln.Teori: A, B+I, D, N•BEG/BEG-VHF, GEN·beYis. 

t.orand Falster NJ1)011, 4970 Røllly 
Tlf. 53 90 62 37, fax 53 90 66 72 
A, omskollng, PFT-A. Teori: A. 

HELIKOPTER-SERVICE AIS 
Luflhavnsvej 32, 4000 Roskilde, 111. 46 19 15 11 

A, B, AB-lritio, lnstruldør, NAT-VFR, omskoling 
jelhelilcop(er, PFT • A,B 

HEUFUGHT EAST 
Hangarvej E12, Roslcllde Lufthavn 
4000 Roskilde, Ill. 4619 00 11 

A og B skoling på helikopler, N-BEG-VFR saml PFT på helikopter, 
oll1likolilo lit jethelik.ol)ler incl. jel fundamentalt, simulere! Hræning 
som integrarnt del af I-pogram på helikct)(er. 

IKAROS FLY ApS 
Hangarvej A 12, ~ Lufthavn 
4000 Roskilde, tlf. 4619 10 10, fax 46 19 05 15 
Teori: A, B/ I+ D gennem Skolen for Civil Pilotudd. (CPU) 
Skolelt'FT: A, B, I, D, twin, turboprop, inslruklør, N-BEG-VFR, 
omskolng, simulator, bannerslæb. Speåale: US-lulnverteringer. 
Kommunikation: N-BEG.JBEG VHF og morse. GEN gennem 
Skolen ror Civil Piloludd. 

JETAIR FLIGHT ACADEMY 
LultlavnMj50, 4000 Roskilde 
111. 46191555, fax46191650 

l<an4>, tlf. 97 10 01 55, fax 97 10 01 56 
Praklk A, B, I, D, Twin, lnswlclør, Turboprop samt PFT 
Teori: A, All, Bil, D 
Kommunikation: N-BEG VHF, BEG VHF, GEN, Morse 

RINGSTEll Fl YVESKOLE 
Ringsted Flyveplads 
Haslewej 58, 4100 Ringsted 
Tlf. 40 461510 
A-skoling, omskoling, kunsfflymng, A-PFT, halehjul- og 
splnkursus 
e-mail: rf@aerobatic.com 

SKOLEN FOR CIVlt PILOT UDDANNELSE 
Roskilde lulthavn, 4000 Roskilde 
Tlf. 46191630,fax46191115 
Teori: All, Bil, D. (koo:essiooshaver Bil og O:CAT) 
Desuden kurser i High level Meteorology, Jet Engine 
Fundamentals, Konverteringskurser i f01b.m. udenlandske 
C811ffikater, Fl'fvelelelonistbevis kurser, Bl 9 og 10 teori. Human 
faclDl!l and llmilations, PFT-kurser samt alte former ror 
fagkurser. Undelvisnlng primært klasseundervisn-Enkelt 
holcl og specialwrser oprettes efter behov. 

LUFTFARTSSKOLEN (SLU) 
lufthavnsvej 60, Roslcilde Lufthavn 
4000 Roskilde 
Tlf. 32 82 80 80, fax 32 82 80 95 
Ellehammel, Alle, 2. sal 
7190 Billund, tlf. 75 33 23 88 
Teori: B/1, D, GEN, flyvekialerur, flyveinstruktør- og 
kooYelterilgs-kurser. Andre luftlartsuddannelser tibydes etter 
aftale ATS-, AFIS-og radarlwrser m.v. 
Terminer og betingelse,' som angiVet i skolens undervisnings
program. 

FYN 
BELAIR 
Odeosal.irfthavn 34, 5270 Odense N, Ill. 64 89 1612 
Mobll 40 25 78 12 
Skoleftyvnlng til A, B og I samt omskoling og PFT. 
Teori til A samt N.f!EG/BEG-VHF og GEN. 

CENTER AIR 
Odense lut1havn, l.uft1avnsvej 136, 5270 Odense N, 
Tlf. 65 95 44 44 
A•skoling, A, PFT, 1-motDl!l omskoling 

JYLLAND 
BILLUND AIR CENTER A/S 
Box 6, l.ulhavnsvej 43, 7190 Bilund, TIi. 75 33 89 07, 
Fax 75 35 39 66 

A, B, I, Twln, AB lnitio, Instruktør 
PFT, amskJllnoer, Teori A, N-BEG/BEG-VHF 
us konvef1er!nger 
Omskolingtil bannerslæMlyslæb 
Basic Ae(oballc, Speciale: Uddannelse til søfty 

KARLOGAIR 
Sende!bolg lufthavn 
6400 Sendelborg 
Tlf. 7442 22 65, fax 7442 90 65 

Billund, tlf. 75 35 41 65 
Est)jelg l.ullha';n, III 75 16 05 65 
Tønder Ft,veplads. Ill. 74 72 26 55 

A, B, I, Twin, lnstNl!ør, Teori A, PFT og 
typeldlamalser, BEG/N-BEG, VHF, GEN, Morse, 
Konvertemger 

AIS HEUFLIGHT DENMARK 
Lulthavnfflj 35, Billund lufthavn 
7190 Billund, tlf. 75 33 8911 
A og B skoling på heikopler, NAT-VFR samt PFT på heli<opler, 
AB-INITIO, omsldng til jelhøikoplef lncl. jet fundamentalt, 
simuleret I-træning som Integreret del al I-program på helikrlpeer 

NORTH Fl YING AIS 
Aalborg akt.: Aalborg Lufthavn, 
9400 Nr. Sunllly, Tlf. 9817 36 11 

Århus afd~ Århus lufthavn, 
6560 Kolind. Tlf. 66 36 34 44 

A, B, I, Twin, PFT, N·BEG·PFT, teori A, instruktør 
TUlbo Prop Skoling 

SYGOSAIR 
Vamdrup Flyveplads, 6580 Vamdrup. 
Tlf. 75 58 34 02 

Skoling til A samt PFT b1 A, omsl<oling alle enmolorede. 
Teori: A, N•BEG/BEG VHF 

TRAINING CENTER WEST 
Stauning Lufthavn, 6900 Skjern, Ill. 97 36 92 06 
Karup luflhavn 
V'lbolil~ 
Herning Flyveplads 
Mlls lufthavn 
Vamdrup Flyveplads 

A, B, I, PFTtil alle cert. Twin, instruktør, Teori:A, B+I, D. 
BEG/N·BEG -VHF, GEN bevis+ leknlsk og praklislt 
undervisning på flere turbo og jet typer. 
~B/logD:FTS) 
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